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שנה טובה,
גמר חתימה טובה
וחג שמח!



הוציאו אותך לחל"ת או פוטרת? 

הביטוח הלאומי

באתר
btl.gov.il

בטלגרם
ביטוח לאומי

בפייסבוק
ביטוח לאומי

מידע ועדכונים אונליין בנושא קורונה תמצאו:

1

2

אם קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה -
תוכל לשוב ולקבל דמי אבטלה

התנאי היחיד שהוא שהחל"ת יהיה לתקופה של 14 יום לפחות.

עליך לעשות 2 פעולות פשוטות:

לבדוק באתר הביטוח הלאומי אם המעסיק שלך דיווח לנו על הפסקת עבודתך.
אם לא - עליך לעדכן אותנו, ולשלוח אלינו באתר מכתב מהמעסיק על סיום עבודתך.

להירשם באתר שירות התעסוקה. 

, דמי האבטלה יחושבו לפי השכר שלך בתביעה הראשונה לדמי אבטלה שים  
(גם אם עברת מקום עבודה או אם היה שינוי בשכר שלך).

1

2
3

אם לא קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה -
נבדוק את זכאותך לדמי אבטלה

עליך לעשות 3 פעולות פשוטות:

להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון באתר.

להירשם באתר שירות התעסוקה.

לוודא שהמעסיק שלך שידר לנו טופס 100
עם נתוני השכר שלך, תאריך וסיבת הפסקת העבודה.

הביטוח הלאומי משלם לך דמי אבטלה
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בברכת שנה טובה ומאושרת,

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

מי היה מאמין שמדינת ישראל ברגעים אלה תהיה בסגר מלא בו בזמן שאנו חוגגים את חגי ישראל אנו מתמודדים 
עם נגיף מתעתע אשר מרסק את הכלכלה ואת החוסן הבריאותי של אזרחי מדינת ישראל. 

גם אנחנו בארגון נפגעי פעולות איבה לא האמנו שלראשונה בתולדות הארגון ניאלץ להפוך בין רגע לאוזן הקשבת 
של ציבור נפגעי פעולות איבה בכל התחומים: רווחה, כלכלה, סעד ומיצוי זכויות.

מדובר בתקופה מאתגרת שבה הפכנו כל אבן כדי שהארגון ימשיך לעבוד במתכונת מלאה, לתת מענה מקצועי 
ומהיר לכל פנייה של חבר או חברה. תוכלו לראות בביטאון שהארגון המשיך לפעול במלוא העשייה עפ"י הנחיות 
משרד הבריאות. המשכנו את המסורת של חלוקת תיקי כיתה א׳ לילדי הארגון, חלוקת מלגות לחברי הארגון 
ובגולת הכותרת העובדה שהארגון ממשיך בכל הכוח  פונים ללימודים לתואר ראשון,  ולבני משפחותיהם אשר 
לדחוף להקמת היכל הנצחה לאומי לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל. אנו מקיימים ישיבות עבודה עם מזכיר 
וזו ההזדמנות לומר להם תודה! על  עו"ד מאיר שפיגלר,  הממשלה, צחי ברוורמן, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

ההחלטה האמיצה, כי עד יום הזיכרון הבא תונח אבן פינה להקמת ההיכל עבור יקירנו, חללי פעולות איבה. 

חברותיי וחבריי היקרים הארגון שלנו פועל למיקסום הזכויות שלכם, הנפגעים!

נוהל טיפולי  נושא קבלת תרופות בדיוור ישיר ישירות לבתי הנכים, מנהלים מאבק על  אנו מנהלים מאבק על 
שיניים לנפגעים שיהיה בדיוק כמו שנעשה במשרד הביטחון עבור נכי צה"ל, פועלים שנפגעי פעולות איבה יזכו 
לקבל מענה אמיתי של שיקום ותעסוקה. לצערי הרב, המאבקים הללו הם ארוכים וממושכים אך אנחנו מאמינים 

בצדקת הדרך ונמשיך לעשות זאת למענכם. 

מזון  תלושי  לחלק  ופעלנו  פשוט  לא  כלכלי  למצב  ארגון  חברי  מאות  הובילו  הכלכלי  והמשבר  הקורונה  משבר 
באמצעות תרומה מעמותת חזון לישראל, חילקנו סלי מזון, כאן בבית הארגון וגם ברחבי הארץ בסיוע של הרשויות 
המקומיות. בנוסף, לקראת שנת 2021 אנו מקדמים תכנית סיוע לציבור הנפגעים מקרב משפחות השכול עקב משבר 
הקורונה ע"י יצירת מנגנון של תמיכה כלכלית במטרה לחזור לשגרה וצמיחה כלכלית. רק יחד בכוחות משותפים 
ערבות הדדית ושיתוף פעולה מלא עם המוסד לביטוח לאומי נוכל לצלוח את המשבר הזה ולתת כתף לכל מי שידו 

אינה משגת.

אני מבקש להודות לחבריי בוועד הארגון, למנכ"ל וצוות העובדים המסורים ולאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה 
טובה, שנה של בריאות, אושר והצלחה.

חברות וחברים יקרים,

דבר היו״ר
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בברכת גמר חתימה טובה,

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

הארגון היציג במדינת ישראל

הגענו לחגי תשרי, שנה חדשה נכנסה לחיינו אבל קיבלנו את השנה בתחושות לא פשוטות של פחד קיומי, בריאותי וכלכלי של 
כלל אזרחי מדינת ישראל.

ברגעים אלה מדינת ישראל נמצאת בסגר כללי, הימים הללו טעונים ומורכבים.
בוודאי עבור משפחות השכול, נפגעי פעולות איבה שנאלצים להתמודד עם הקושי הנפשי מהפיגוע ומהטראומה אבל עכשיו גם 
עלהתמודד עם ריחוק חברתי ותחושת בדידות. כבר בראשית משבר הקורונה קבעתי ללא עוררין כי משרדי הארגון והארגון ימשי

כו לפעול כרגיל וביתר שאת, זה הזמן שלנו, צוות הארגון, יו״ר וחברי הועד, להוכיח לכם החברים כי הארגון כאן הוא בשבילכם. 
בין רגע הפכנו להיות לכתובת היחידה שנותנת מענה זמין, מקצועי ורציף לחברי הארגון. 

המחלקה המשפטית התחילה לפעול למקסם זכויות בפן הכלכלי של מפוטרי החל״ת ונפגעים אשר נפגעו כלכלית כתוצאה 
מהמשבר. לאור המשבר הקשה ומצוקות האנשים הגענו לכלל מסקנה כי הארגון חייב לתת מענה זמין ומידי למצוקות רגשיות 
ולכן הקמנו את פרויקט ״אוזן קשבת״ אשר יודע לתת מענה מקצועי לנפגעי פעולות איבה אשר זקוקים למענה רגשי מידי, אשר 
חווים מצוקה רגעית, חרדה וזקוקים לאוזן קשבת. בנוסף, יצאנו לדרך עם פרויקט ״מחבקים את הדור השלישי״- שיחות יזומות 

לנפגעי פעולות איבה בני הדור השלישי בכדי לברר אודות צרכיהם בתקופה זו אשר הם נדרשים לבידוד וריחוק חברתי. 
הארגון שלנו נמדד בימים אלה ביכולת שלו לתת סיוע, הכוונה ותמיכה לכל נפגע שדורש.

פעלנו לחלק תלושי מזון מתרומת עמותת חזון לישראל, ארגזי מזון ישירות לבתי הנפגעים, כל פעילות שיכולנו לקיים עשינו זאת 
עפ״י הנחיות משרד הבריאות, חולקו מלגות לסטודנטים, תיקי כיתה א’ לילדי הארגון, שלחנו לבתים מתנות ליום האישה. צוות 

הארגון המשיך לעבוד סביב השעון כדי שהפעילות תמשיך לתת לכם את השירותים והצרכים להם אתם זקוקים. 
ביקשתי בביטאון הזה להביא סיפורי השראה של נפגעים קשים אשר השתקמו וקיבלו עבורם או עבור בני משפחותיהם מלגות 
עמהארגון היציג ללימודים באקדמיה. לדוגמא הסיפור של שליו שבת המופיעה בשער אשר לא ישאיר עין אחת יבשה, בחורה שב

גיל שנתיים נשרפה בכל גופה, עברה מסלול של שיקום וכיום לומדת לקראת תואר באדריכלות היא הדוגמא של ניצחון בטרור, 
אף אחד לא יעצור אותה. יחד עימה עוד סיפורים מרגשים של תום פריד יתום משני הורים, אורלי אלהרר חנין ומשפחת הירש 
אשר בנם אור נרצח לפני כשלוש שנים. הסיפורים הללו הם הסיפורים האמיתיים של מדינת ישראל, אנשים אשר ניצחו את 

הטרור ומהווים עבורנו השראה! 
במקביל לעשייה הענפה צריך גם לציין כי הארגון זוכה זו השנה העשירית לאישור ניהול תקין גם לשנת 2020 וגם לשנת 2021, 
46 למס הכנסה ובנוסף אישור תו המידות על אפקטיביות פעילות העע  לאישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, פטור עפ״י סעיף
מותה, כל אלה מגיעים בעקבות עבודה מקצועית ויסודית של צוות הארגון יחד עם היו״ר וחברי הועד כדי להעניק לכם, חברים, 
ארגון שהוא גוף חזק ועוצמתי שיש ביכולתו לייצג אתכם נאמנה מול כל גורם, ביטוח לאומי, ממשלה וכנסת וכך נמשיך לפעול 
בעתיד. בימים אלו שהכנסת חזרה שוב לפעול אנו פועלים לקדם ולדחוף מס’ הצעות חוק במטרה לסייע ולשפר את תנאיהם של 
נפגעי פעולות איבה. בביטאון תוכלו להיווכח כי קשת הפעילויות של הארגון היא כה רחבה שבמקביל לפעילות על הקמת היכל 
הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה אנו מוצאים גם את הזמן והיכולת לסייע לנפגעת פעולות איבה לזכות בשיפוץ כללי של ביתה 
ולשנות לה את החיים מקצה לקצה. אנו בארגון מקדשים את הנתינה, הסיוע והתמיכה לכל אדם שפונה אלינו בארגון.  נפגשנו 
עם שר הרווחה, ח״כ איציק שמולי איחלנו לו בהצלחה, אך בד בבד אמרנו כי לא נוותר ולו לרגע אחד על קבלת תמיכה מסודרת 
עממדינת ישראל עבור פעילות הארגון. ארגון זה זקוק למשאבים נוספים כדי לתת את היחס הראוי לכלל הנפגעים, לפתיחת סני

פים במספר מחוזות, הגדלת פעילות התמיכה הנפשית והסוציאלית ולקדם פעולות רווחה לכלל הנפגעים. 
אבקש להודות לכם על האמון שאתם נותנים בארגון, על תמיכתכם אשר מחממת את ליבי ואני גאה כל יום על הזכות אשר 
ניתנה לי להמשיך ולהוביל עם הועד והצוות את העשייה הענפה למענכם , למרות האתגרים שניצבים לפתחנו, אאחל לכולכם 

שנה טובה, שנת בריאות, שלום ואחווה.

חברות וחברים יקרות, יקרים,

דבר המנכ״ל
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דואגים לך בבית
כמיטק מאחלת שנה טובה מלאת בריאות

ומעניקה לך 50 ש"ח מתנה* 
ברכישה מעל 250 ש"ח של מגוון פתרונות רפואיים: 

  • מוצרי חיטוי והיגיינה אישית    • אביזרי עזר להליכה 

  • חיתולים למבוגרים ומוצרי ספיגה      • כריות ומזרנים למניעת פצעי לחץ 

  • מדי לחץ דם וגרביים לסוכרתיים       • עזרי בטיחות לרחצה ושירותים 

*שליח עד הבית ללא עלות ברכישה מעל 250 ש"ח

למימוש ההטבה יש לציין קוד קופון בעת הרכישה: כמיטק50ה

(בתוקף עד 31.12.20)

לייעוץ והזמנות צרו קשר: 09-7620000
www.chemitec.co.il :ניתן לממש גם באתר

ואין  ההטבה בתוקף עד 31.12.20 שליח חינם עד הבית מותנה ברכישה מעל 250 ש"ח. הקופון ניתן למימוש חד פעמי ואישי 
להעבירו הלאה. כמיטק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע ותוקפו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ביצוע הרכישה ותנאי 

המשלוח יהיו בכפוף לתקנון המצוין באתר החברה וזמין לעיון בכל עת. ט.ל.ח
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תוכן עניינים

צילום שער: אלמוג סיון

תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס׳ 45 
אוקטובר 2020, תשפ"א

רווחה 
7 טקס חלוקת מלגות בצל משבר הקורונה

10 פסיכותרפיה בשיתוף מכללת סמינר נפרדים ומתחילים מחדש

מטה והנצחה
11 היכל ההנצחה בהר הרצל –שיתוף ציבור  יוצא לדרך

12 הקמת גינת הנצחה בבית ארגון נפגעי פעולות איבה ת"א
14 שר הרווחה שמולי נפגש עם יו"ר הארגון

כתבות על חברינו 
16 "אנחנו לבד ומתמודדים עם הכל", תום פריד מספר על היתמות 

מהוריו ועל הקמת משפחתו עם תמרה אשתו 

22 "חזקים למען אור" מיכל ואברהם הירש מספרים על ההתמודדות 
עם אובדן הבן אור

זכויות
25 זכויות ורווחה - הטבות וזכויות של נפגעי פעולות איבה

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

אייבי מוזס יו״ר ארגון נפגעי פעולות 
איבה

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

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

אריה דור חבר ועד מסקטור נכים, 
יו״ר ועדת תרבות

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

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

ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג
כתובת: רח׳ בית אורן 9, ת״א, מיקוד 

67319
טל׳: 03-6884729 , פקס : 03-6884724

irgun@irgun.org.il :מייל
http://www.irgun.org.il :אתר

 ארגון נפגעי פעולות איבה-הארגון
היציג בישראל

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

עורך אחראי: עו״ד רועי כהן
עריכה והגהה לשונית: עו״ד שלומית 

יחזקאלי, עו"ד הילה אשכנזי ומירי לוי
כתיבה: מורן בן זכאי

צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה - 
הארגון היציג, דניאל מליחי
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פעולות  נפגעי  לסטודנטים  לימודים  מלגות   76 חולקו  השנה 
בשי הטקס  ראשון.  לתואר  הלומדים  ומשפחותיהם  ואיבה 

תוף עמותת חזון לישראל התקיים בחצר מועדון הארגון בתל 
מוזס,  אייבי  מר  הארגון  יו"ר  המלגה,  מקבלי  במעמד  אביב, 
מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן ומייסדת עמותת חזון לישראל, 

הגב' בתיה סגל. 
הארגון  חברי  כלפי  והמחויבות  המסירות  הסולידריות,  בשל 
התעקשנו בקיום הטקס גם בתקופה מאתגרת זו. הארגון קיים 
את הטקס באוויר הפתוח, לפי הוראות משרד הבריאות ותוך 

הקפדה על כללי התו הסגול.
2001 בממילא, ירוו  שלמה כהן, אב ששכל את בנו בפיגוע בשנת
גם  על הפעילות המבורכת  לארגון  והודה  דברים  נשא  שלים, 

בתקופה קשה זאת למען נפגעי פעולות איבה.
אייבי מוזס יו"ר הארגון: רווחת הנפגעים ומשפחותיהם הוא 
לשקם  לתמוך,  דגלו  על  חרט  הארגון  וכי  בארגון  עליון  ערך 

המג חלוקת  כי  וציין  ומשפחותיהם  הנפגעים  את  וולהנציח 
לות ללימודים לסטודנטים יסייעו להם להשתקם ולסלול את 

דרכם בחזרה למסלול החיים.
ובתיה סגל יו"ר עמותת "חזון לישראל" ציינה בדבריה את המ

השכולות  במשפחות  לתמוך  הישראלית  החברה  של  חויבות 

ובנפגעי פעולות האיבה. עוד הוסיפה בדבריה כי "עמותת חזון 
לישראל שמחה להיות שותפה למפעל חלוקת המלגות שכולו 

נתינה, חיבוק ותמיכה בנפגעי פעולות איבה".

חלוקת מלגות תש”פ 2020
טקס מרגש לחלוקת מלגות לימודים לתואר ראשון לנפגעי פעולות איבה התקיים 

בבית הארגון בת”א ביום רביעי בתאריך 12.8.2020, כ”ב באב תש”פ.

חדשות הארגון - רווחה

שי מפנק לרגל יום האישה!
אמור   12.3.2020 בתאריך 
לציון  אירוע  להתקיים  היה 
נשים  עבורכן,  האישה  יום 
להוראות  בהתאם  יקרות. 
האירוע  הבריאות  משרד 

לפ מאתנו  נמנע  ולכן,  ובוטל 
גוש אתכן, לחבק ולתמוך.

ולהעניק  לוותר  לא  החלטנו 
כר רכשו  אשר  הנשים  ולכל 

בוטל,  אשר  לאירוע  טיסים 
במיוחד  הוכן  אשר  מפנק  שי 

בשבילכן לרגל יום האישה! 
את  לכן  שלחנו  זה  שי  עם 
של  והסולידריות  התמיכה 
פשוטים  לא  בימים  הארגון 
אחד  מכל  מתבקש  בהן  אלו 

רי על  לשמור  מאתנו  וואחת 
חוק חברתי.

איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
ובכל  רגע  בכל  עבורכן  כאן 
אנו  זאת  בהזדמנות  זמן. 
למנכ"ל  להודות  מבקשים 
מר  ישראל  לאודר  אסתי 

ואורן רווח על תרומתו הנדי
בה למען נפגעי פעולות איבה 
מוצרים  אהבה  לחברת  וכן 

מים המלח.



www.irgun.org.il

 8

בעקבות פניות רבות לארגון היציג בהיבט המשפטי והן בהיבט 
הנפשי-רגשי בדבר צורך לספק מענה מקצועי ברמה של "עזרה 
פעילותו  את  להרחיב  היציג  הארגון  החליט  נפשית"  ראשונה 
בנושאים הללו ולהקים מערך תמיכה טלפונית, פרויקט "אוזן 
קשבת" אשר נועד לתת מענה ראשוני לנפגעי פעולות איבה אשר 
חווים מצוקה וקושי בתקופה זו. הקמת קו סיוע טלפוני ע"י 
12 מתנדבים ומתנדבות, סטודנטים מהחוג לפסיכוו  מערך של
תרפיה המקבלים הדרכה צמודה וליווי ממנהלת המערך, גב' 
עדנה רומנו. המתנדבים קיבלו את פניותיהם של נפגעי פעולות 
איבה, ומעניקים סיוע נפשי ראשוני – "עזרה ראשונה" כאשר 
בסיומו יחליטו יחד עם הנפגע בייעוץ מנהלת המחלקה האם 
ויש צורך בהמשכיות הסיוע וקביעת תכנית טיפול עתידית. יית

כן והסיוע הנפשי הראשוני יספיק בשלב זה וייתכן ולא. 
מטרת פרויקט אוזן קשבת היא להעניק לנפגעי פעולות איבה 
והן בת וסל סיוע "עזרה ראשונה" הן בתחום הרגשי טיפולי 

חום המשפטי סוציאלי. כארגון יציג אנו עומדים לצג כלל נפגעי 
פעולות איבה בכל רגעי החיים וגם כיום, בצל המשבר הקשה 
כגוף  הנפגעים  לצד  נעמוד  אנו  ישראל,  מדינת  שידעה  ביותר 
חזק ואיתן ונמשיך לסייע להם ולבני משפחותיהם 365 ימים 

בשנה בכל תחומי החיים. 

התקדמות הפרויקט:
נפגעי פעולות איבה אשר נעזרים בפרויקט מדווחים על שיפור 

ומאוד משמעותי בתחושת הפגת הבדידות, מדווחים כי הם מר
שיש  כך  על  הזו. שמחים  בתקופה הקשה  לבד  גישים שאינם 
ואדם שמתקשר, שואל ומתעניין בהם, במצוקות שלהם, בפח

דים, אדם שמקשיב ומסייע להם ברגעים הקשים ביותר כאשר 
הם לבדם בביתם ואין איש שעוזר. בנוסף, חלקם מדווחים כי 
אף קיבלו מענה פרקטי לבעיות כגון: עזרה במציאת מתנדבים 
ולהבאת מזון ותרופות עד לפתח הבית.  אצל חלקם אפשר לה

גיד כי השיחות הטלפוניות הפכו להיות תחליף לטיפול, ישנם 
כאלה אשר מעולם לא חשבו על אופציה טיפולית ומאז הקמת 
ומערך פרויקט אוזן קשבת מצאו את עצמם נעזרים בסטודנ

טים על מנת לדבר על הדברים לשתף, לחשוף, להתלבט יחדיו 
חלקם אנשים שטיפול לא היה אף פעם אופציה מבחינתם. 

פרויקט אוזן קשבת הוקם במטרה לספק מענה מקצועי ברמה 
ושל "עזרה ראשונה נפשית" לנפגעי פעולות איבה החווים מצו

קה במשבר הקורונה במטרה לתת לגיטימציה לקושי, הרגעה, 
ונטילציה וצמצום הבדידות. לשמחתנו, הפרויקט מצליח לתת 
מענה מאז תחילת משבר הקורונה ועד היום ולאור ההצלחה, 
אנו מתכוונים להפוך את פרויקט אוזן קשבת לחלק בלתי נפרד 
מסל השירותים הרחב שמעניק הארגון לחבריו גם לאחר משבר 
הקורונה וזה לאור הרצון שהעלו מרבית הנפגעים אשר נעזרים 
תמיכה  מידי  טיפולי-רגשי  מענה  עבורם  המהווה  זה  בשירות 

וסיוע ברגעים הקשים ביותר וכן העובדה כי ישנם כאלה אשר 
בפעם הראשונה נעזרים בשירות שכזה כאשר במשך שנים רבות 
סירבו לקבל טיפול נפשי שהוצע להם. הפרויקט התחיל ברצון 
לענות על צורך מידי על מצוקת וקשיים של נפגעי פעולות איבה 
בתקופת הקורונה ולאור ההיענות הרבה והפידבק החיובי וכן 
נעז אשר  איבה  פעולות  לנפגעי  שקורה  רואים  שאנו  והשינוי 

רים בשירות, אנחנו שוקלים בכובד ראש לאמץ את הפרויקט 
כחלק מהפרויקטים הקבועים של הארגון ולהתאימו לכל זמן 

נתון לא רק בעת משבר. 

חלוקת סלי מזון לנפגעים:
כבכל שנה ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג במדינת 
ישראל מחלק סלי מזון לכבוד ראש השנה לחברי הארגון ובני 

משפחותיהם. 
משפחות  120 קיבלו  תשפ"א  השנה  ראש  חג  לקראת   בנוסף, 
נזקקות בסך 500 ש"ח לרכישת מזון - תרומת עמותת חזון לישראל. 
פרויקט חלוקת תלושי מזון לחג ראש השנה מסייע למשפחות 
המשפחתי  הצריכה  סל  עם  להתמודד  מצליחות  שאינן  רבות 
המצומצם ולהתקיים בכבוד. אנו בארגון נפגעי פעולות איבה, 
ומודעים ורגישים למצבם הכלכלי של חברי ארגון ובני משפחו

תיהם.
אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו על מנת להעניק תמיכה  
ית שהנתמכים  מצב  האפשר  ככל  למנוע  כדי  זאת  וכלכלית, 

ביישו לבקש עזרה.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות  לעמותת חזון לישראל על 

תרומתה הנדיבה בפרויקט חשוב זה. 
משפחות הזקוקות לסיוע בסלי מזון מתבקשת לפנות למשרדי 
 irgun@irgun.org.il :הארגון  בטלפון 03-6884729 או לדוא"ל

פרויקט "אוזן קשבת" - משבר הקורונה
משבר הקורונה זימן וממשיך לזמן סדרה של אירועים אשר עלולים לעורר חרדה 
ומתח וכן החרפת מצב נפשי קיים והגברת סימפטומים של הפרעת הדחק הפוסט 
טראומטית. לאור העלייה המשמעותית לקווי המצוקה של ערן ונט"ל, נפגעי פעולות 
איבה רבים מוצאים את עצמם ללא מענה מיידי. ככל שה"אירוע" יתמשך נראה 
עוד ועוד  נפגעי פעולות איבה החווים מתח נפשי מוגבר, מועקה, בלבול, חוסר 

וודאות, חוסר אונים ותסמיני פוסט טראומה מוגברים. 
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קרן ניקולא באומן ז"ל
ממשיכים לסייע לאחים שכולים

־נאמני ההקדש, קרן קימת לישראל בראשות דניאל עטר והאפו
טרופסה הכללית עו"ד סיגל יעקבי, המשמשים יחדיו נאמנים 
בקרן על שם המנוח החליטו לייעד את הכספים לתמיכה באחים 
ו/או  ויתומים ממשפחות שכולות של מערכת הביטחון   שכולים 
־הרוגי פעולות איבה, הזכאים לסיוע על פי הוראות המצווה. ההח

לטה על רכישת המחשבים נעשתה בשיתוף אגף משפחות הנצחה 
ומורשת ממשרד הביטחון, אגף נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח 
לאומי, ארגון יד לבנים, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל  וארגון נפגעי 

פעולות האיבה - הארגון היציג.
החליטו  שהנאמנים  נוספות  תמיכות  לשורת  מצטרפת  זו  פעולה 
עליהן השנה ובהן מלגות ללימודים על תיכוניים לאחים שכולים 
ובמסגרת זו חולקו 37 מלגות אשר סייעו  כלכלית והקלו על האחים 
השכולים בקידומם בפן האישי והמקצועי. בנוסף בימים אלו  החל  
פרויקט חונכות פר"ח לאחים שכולים בגילאי 6-17 אשר מטרתו 
לסייע להורים השכולים אשר מתקשים לתת זמן איכות לילדיהם 

־נוכח השכול והכאב הסטודנטים דאגו כי האחים השכולים הצעי
רים יקבלו את הסיוע השיעורי בית, יצאו להפוגה מהשיגרה ואף 
סיוע בכישורים חברתיים.  נוכח נגיף הקורונה טרם נקבעו מועדים 
לקיום מחנות נוער לאחים שכולים בגילאי 11-16 ואנו מקווים כי 

נצליח למצוא פתרון יצירתי למען האחים השכולים.

עו"ד רועי כהן, מנכ"ל הארגון היציג: 
אנו בארגון היציג מברכים על כך שנאמני הקרן התגייסו למטרה 
נעלה זו, לתת מענה לצורך עבור ילדים ובני נוער ממשפחות חללי 
עבורם שהחברה  והמסר החשוב  פעולות האיבה, אחים שכולים 
הישראלית המחבקת את ילדים אלו ומבטאת את העיקרון שעם 
־ישראל לא ישכח ולו לרגע את המחיר ששילמו בכדי שמדינת יש

ראל תמשיך להתקיים לגדול ולצמוח. ניכר כי הנאמנים השקיעו 
־מחשבה מעמיקה כיצד ניתן לסייע לילדים אלו לקיים שגרת לימו

דים טובה ופעילות חברתית מלאה."

שירות השכרת מיטה סיעודית

חודש ראשון שכירות חינם!
לפרטים נוספים והזמנות: 09-7620000 (שלוחה 2) 

איכות ונוחות מרבית בבית עם
מיטה חשמלית מתכווננת
מתוצרת             גרמניה

אנו שמחים להמשיך ולעדכן כי במהלך חודש יוני חולקו מחשבים ניידים לכ- 200 
משפחות שכולות עם ילדים בגילאי 4-18 וזאת על רקע התפרצות נגיף הקורונה 

והצורך במחשבים ניידים לצורך למידה מרחוק. 
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לקראת שנת הלימודים תשפ"א, חולקו ילקוטי כיתה א' 
וערכות מתאימות של: קלמר, בקבוק ותיק אוכל לכ-40 

ילדים חברי ארגון נפגעי פעולות איבה. 
עם  בשיתוף  השישית  השנה  זו  מתקיים  זה  פרויקט 

עמותת חזון לישראל.
אייבי מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה: "מסורת זו 
בה אנו מקיימים חלוקת תיקי כיתה א' לילדים יתומים, 
מסורת  היא  נכים  וילדי  נכים  ילדים  שכולים,  אחים 
צומת  בכל  ולסייע  לתמוך  הארגון  מטרת  את  שמבטאת 
הטרור.  פצעי  עם  שמתמודדות  המשפחות  של  דרכים 
אנחנו כאן בשבילכם. הארגון ימשיך תמיד להיות משענת 

וכתף לכלל נפגעי פעולות האיבה". 
המתחילים  לכל  מאחל  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

והחוזרים ללימודים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

במדינת  היציג  הארגון   - איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
אקזיסט וייעוץ  לפסיכותרפיה  לתכנית  חבר  ־ישראל 

נציאליסטי של המכללה האקדמית לחינוך והוראה- 
להע במטרה  אביב,  בתל-  הקיבוצים  סמינר  ־מכללת 

ניק לחברים בארגון טיפול וסיוע רגשי.
־בראש התכנית עומד ד"ר גדעון מנדה ומרכז את הת

כנית מר יהלי שר- שלום.
־המחלקה הסוציאלית בארגון מנוהלת ע"י עובדת סו

ציאלית- עדנה רומנו.
מחזור נוסף של סטודנטיות מתמחות לפסיכותרפיה, 

סיים השנה את התמחותו. 
התכנסנו בארגון על מנת לומר תודה לסטודנטיות על 

ועבור חברי האר ־דרך משותפת ומשמעותית עבורנו 
לחברי  סיוע  רגשי/  טיפול  העניקו  הסטודנטיות  גון. 

הארגון.
רועי כהן, מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה, בירך את 

־הסטודנטיות היוצאות לדרך חדשה ואיחל להן הצל
חה רבה בהמשך.

פעלו  הקורונה,  תקופת  זו-  בתקופה  האתגר  למרות 
לטובת  ומחויבות  במסירות  והסטודנטיות  הארגון 
הטיפולים  טיפולים,  שגרת  לייצר  מנת  על  החברים 
ושיחות  וידאו  שיחות  באמצעות  להתקיים  המשיכו 

טלפון.
נפגעי פעולות איבה מוקיר מאוד את תרומתן  ארגון 
והתגייסותן של הסטודנטיות לטובת חברי הארגון גם 

בתקופה מאתגרת זו.
חברי ארגון יקרים, ארגון נפגעי פעולות איבה ממשיך 

גם השנה להציע שירותי טיפול פרטני.
החברים/ות מוזמנים/ות לסדרה של מפגשים אישיים 
את  להעמיק  לאדם  שמאפשר  ומוגן,  בטוח  במרחב 
עם  להתמודד  יכולתו  את  לשפר  עצמו,  עם  היכרותו 

אתגרי החיים ואת איכות חייו בכלל.
השירות ללא תשלום.

עם משרדי הארגון- ליצור קשר   אנו מזמינים אתכם 
.03-6884729

 חלוקת תיקי
כיתה א' 2020

טיפולים פרטניים - שיתוף 
פעולה עם סמינר הקיבוצים 

המחלקה לפסיכותרפיה
"שלום כיתה א'" - ארגון נפגעי פעולות איבה 
מברך אתכם ואת ילדיכם העולים לכיתה א'.

סיום שנת ההתמחות לסטודנטים 
המתנדבים בחוג פסיכותרפיה בארגון
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שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק להנחת אבן פינה לאתר זיכרון והנצ
חה לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל.

מזכיר  עם  משמעותית  פגישה  התקיימה   12.7.2020 בתאריך 
הממשלה, מר צחי ברוורמן ויועצו, עדי ברוך יחד עם יו"ר הארגון 
מר אייבי מוזס, מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן, מנהלת המחלקה 
המשפטית עו"ד שלומית יחזקאלי, וכן עו"ד הילה אשכנזי. בנוסף, 
נכחו בפגישה מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, עו"ד מאיר שפיגלר 
שואריה מועלם, ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון. בפ

גישה נקבעו לוחות זמנים ברורים להקמת האתר כאשר המטרה 
היא להניח את אבן הפינה כבר באפריל 2021 לקראת יום הזיכרון 

הממלכתי לזכר חללי פעולות איבה.
הגורמים  וכל  נתניהו  בנימין  מר  ישראל,  ממשלת  ראש  כי  ניכר 
במשרדו מגויסים למען מטרה נעלה זו ואנו בארגון היציג עושים 
שאת כל המאמצים כדי לפעול למען משפחות השכול להנצחת יקי

ריהם. בימים אלו יפורסם שיתוף ציבור ואנו נשמח לשמוע את 
קולם של המשפחות השכולות בפרט ובציבור בכלל.

כמו כן, עו"ד רועי כהן ביקש את תמיכתו של מזכיר הממשלה 
בתיקון חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - עפ"י החלטת 
883 )חק/412( נקבע כי יום הזיכרון לחללי מערכות ישש  ממשלה

ראל הוא גם יום הזיכרון לחללי פעולות איבה. הממשלה החליטה 
כי ביום הזיכרון יציינו גם את זכר חללי פעולות איבה ויערך טקס 
הזיכרון הממלכתי בהר הרצל בשעה 13:00 לצערנו הרב משרדי 
ממשלה, גופים בכירים במדינה ורשויות רבות כלל לא מציינות 
שאת היום הזה גם כיום זיכרון לחללי פעולות איבה ואלו שכן מז

כירות, משתמשות במונח הפוגעני והלקוי - "נפגעי פעולות איבה" 
שבמקום "חללי פעולות איבה" - הדבר פוגע במשפחות השכול ובז

כר יקיריהן אשר לא מקבלים את הכבוד הראוי להם ביום חשוב 
זה. עו"ד כהן ביקש את עזרתו בתיקון חוק יום הזיכרון לחללי 
יום הזיכרון שבו מציינים את  זהו  כי  יקבע  בו  ישראל  מערכות 
חללי מערכות ישראל ואת חללי פעולות איבה. מזכיר הממשלה 
נרתם לבקשתנו ואמר כי יסייע לארגון היציג לקדם עיוות זה תוך 
תמיכתו בתיקון חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי 

פעולות איבה.
שאייבי מוזס ביקש את הסיוע של מזכיר הממשלה בהסדרת תק

ציב קבוע לארגון היציג באמצעות המוסד לביטוח לאומי. מנכ"ל 
שהמוסד לביטוח לאומי, עו"ד שפיגלר לא הביע התנגדות למתן תק

צוב מהאוצר באופן ישיר מהמוסד לביטוח לאומי לארגון היציג. 
בינג  עלי  פגישה בהקדם עם  כי תיקבע  מר צחי ברוורמן ביקש 
ממשרד האוצר יחד עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, עו"ד מאיר 
שפיגלר בכדי לגרום לכך שהארגון היציג במדינת ישראל יתוקצב 
ישירות מהמוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות משרד הרווחה עם 

סעיף תקציבי לתמיכה המחולקים לעמותות נוספות.  
־אנחנו מודים לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו על הד
־בקות במטרה, על העמידה בהבטחתו וכן על הרצון הכנה והק

שר עם הארגון היציג לקידום הקמת אתר זיכרון והנצחה לזכר 
חללי פעולות איבה כמו כן, אנו מודים למר צחי ברוורמן, מזכיר 
הממשלה ויועצו, מר עדי ברוך על הנכונות והרצון לקדם ולסייע 

לארגון היציג בקידום הקמת האתר.

פגישת נציגי ארגון נפגעי פעולות איבה עם מזכיר הממשלה, מר צחי ברוורמן בנוגע להקמת אתר 
הנצחה וזיכרון לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל - שיתוף ציבור המשפחות השכולות יוצא לדרך

רוה"מ  נתניהו  הבטיח  וגם  מקיים

חדשות הארגון - הנצחה
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־התמיכה תינתן לצורך הקמת מיזמים כגון הקמה או שיפוץ אנדר
טה, חדר זיכרון, כתיבת ספר, הפקת סרט וכדומה. 

ארגון נפגעי פעולות איבה הגיש בקשה לתמיכה בהנצחה קבוצתית 
בארגון היציג אשר משכנו בתל אביב ברחוב בית אורן 9 ממנו פועל 
־למען הנפגעים בכל חלקי הארץ, חלק מרכזי ומשמעותי של הפעי

לות הינה למען המשפחות השכולות בקיום פעולות הנצחה וזיכרון. 
־בארגון היציג פועלת ועדת הנצחה אשר מלווה את המשפחות וצר
־כיהם, מסייעת להם להנציח את החללים וזכרם, בין אם בבניית אנ
־דרטאות, הפקת ספרי זיכרון, טקסים ברחבי הארץ וכן יוזמות חד

שניות של הנצחה במדיות הדיגיטליות החברתית וברשתות. ארגון 
נפגעי פעולות איבה הוקם בשנת 1998, מאז ועד היום קיים בארגון 
מועדון הנצחה לזכר חללי פעולות איבה בו קיימת ספריית הנצחה 
בה סיפורי הזיכרון וההנצחה של כלל החללים באמצעות ספרים, 
ספרי שירה, דיסקים, תמונות, ספרי תפילה, קלטות ועוד. המוסד 
המוסד  שכן  הנצחה  עמדת  הארגון  במועדון  הציב  לאומי  לביטוח 
לביטוח לאומי מכיר בפעילות ובפעילות ההנצחה הנעשית במסגרת 

הארגון ובחשיבותו לכלל הנפגעים. 
 2020 אוגוסט  בחודש  לאומי  לביטוח  למוסד  הגיש  היציג  הארגון 
בקשת תמיכה להנצחה קולקטיבית ע"י הקמת חלל זיכרון במועדון 
וגן הנצחה קולקטיבי של כלל החללים בארגון נפגעי פעו ־הארגון 

לות איבה –הפרוגרמה של הפרויקט הוכנה ע"י מעצבת הפנים, שחר 
הכט אשר עשתה עבודה מדהימה בביטוי הרעיון של הארגון היציג 
זיכרון  חלל  הקמת  הינו  המרכזי  הרעיון  רעיונית.   פרוגרמה  לכדי 
בארגון היציג אשר ינציח בצורה הראויה ביותר את זכר כלל חללי 
זיכרון בשטח הארגון  גן  וכן הקמת  פעולות איבה במדינת ישראל 

־אשר יהווה מקום לקיום טקסי זיכרון והנצחה וכן מרחב טיפולי ומ
קום מפגש למשפחות שכולות וכלל באי הארגון תוך כדי הנצחת זכר 
החללים. הפרויקט יתמקד במיצגי זיכרון, הקמת אנדרטה סמלית, 
יצירת  תוך  חזותיים  אלמנטים  של  שילוב  רחבה,  הנצחה  ספריית 
חדרי טיפול ומפגשים קבוצתיים, מעצבת הפנים שחר הכט פיתחה 
קונספטואלית את הרעיון ויצרה בפרוגרמה שימוש נרחב באור ובצל 
כחומר תעתוע, זיכרון, שינוי בזמן וכן, הצבת משרעביות – מחיצות 
־שהן גם המבנה וגם התוכן, גם הרוח וגם החומר. המשרעביות יש

משו לוחות הנצחה אשר יעטפו את החללים בפנים  ובחוץ וינציחו 
את שמות החללים וסיפורם. בחוץ תוקם גינת הנצחה אשר תשמש 
כמקום מפגש וזיכרון לנפגעי פעולות איבה, בני משפחותיהם ולכלל 
באי הארגון גם הגינה עשויה משרעביות שהן לוחות זיכרון והנצחה 
־ולמעשה הקירוי וההצלה הן האנדרטה. במהלך שעות היום והלי

לה, עם האור המלאכותי מבפנים והטבעי מבחוץ, הלוחות משתנים 
־ומייצרים פן אחר של הזיכרונות וההנצחה כמיצגים אינטראקטי
־ביים. חלק מהותי מגינת ההנצחה והאנדרטה יהיה קיום טקסי זי

כרון פרטיים וממלכתיים, כחלל מונגש לעידן הקורונה וכחללי חוץ 
מרווחים. 

ארגון נפגעי פעולות איבה מאמין כי ראוי שבמשכנו של ארגון נפגעי 
פעולות איבה אשר הינו הארגון היציג במדינת ישראל המייצג אלפי 
יוקם  ואלמנות  יתומים  שכולים,  הורים  נכים,  שכולות,  משפחות 
חלל זיכרון וגן הנצחה לכלל חללי פעולות איבה אשר יהווה מקום 
רגיש ומנחם, זוכר ומייצג עבור משפחות השכול, כלל נפגעי פעולות 
יתומים,  השכולות,  המשפחות  היציג,  הארגון  באי  ולכל  האיבה, 

אחים שכולים, נפגעי פעולות איבה.

אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי פרסם קול קורא לרשויות מקומיות, למוסדות ציבור ולעמותות 
להגיש בקשה לקבלת תמיכה כספית למטרת הנצחה קבוצתית לזכר חללי פעולות איבה. 

הקמת חלל זיכרון וגן הנצחה קולקטיבי 
בארגון היציג

זרנקין מרדכי ז"ל

בן דוד בנימין ז"ל 

לגזיאל ציונה ז"ל

ששון רימה ז"ל 

ספיאשווילי שוטה ז"ל

אדמתי אהובה ז"ל 

חאפי ג'אלב ז"ל 

כהן נחמה ז"ל

עלון מחמד ז"ל

גליק פולינה  ז"ל

הייב חמיידי ז"ל

שפרן ברכה ז"ל

אבו גאנם נימר ז"ל

חנה סאפרו ז"ל

תהיה נשמתםנפרדו מאיתנו
צרורה בצרור החיים
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"ַאָּתה ִּתָּמֵש�ְך, ָעׂשּוי ֵמאֹוִתּיֹות"
(חיים גורי)

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

בכבוד רב
יחזקאל פרנקל

מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'

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

ולספר  יקירכם  את  להנציח  אתכם  מזמינים  אנחנו 
את סיפור חייו. 

ולתמונות,  לזכרונות, לכתבים  לתת מקום של כבוד 
ולהפיק מכל אלה ספר זיכרון שישאר אתכם לעד.

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

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

ומרגש. 
הפקנו כבר עשרות ספרים, אבל בשבילנו כל סיפור 

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

לצרכיכם.

"אני ממליצה בחום לכל אדם שרוצה עבודה עם לב 
ונשמה לעשות זאת ב'מכון קורות'.

כבר בפגישה הראשונה ביני לבין המנכ"ל מצאתי לפניי 
אדם עם נשמה ולב ענק שהתרגש מכל דף שקרא בסיפור 

שלי על בני, רונן, שנרצח בפיגוע לפני 30 שנה.
אני מודה מעומק הלב לך, יחזקאל, ולכל הצוות, שעבדו 
ללא לאות ובמלוא הרגש להוציא עבורי את יצירת חיי 

לזכר בני, בספר מקיף, מרשים ומרגש". 

מזל קרמני - לוי, ירושלים

צלצלו עכשיו: 0584-0584-10

בתאריך 27.7.2020 התקיימה במשרדי הארגון פגישה בין יו"ר 
הארגון, מר אייבי מוזס, מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן לבין יתומי 

איבה, עמוס נעים, אילה נעים אייל ומיכל נעים קורן.
־בפגישה שיתפו אותנו ילדי משפחת נעים כי הוריהם אסתר ויצ

חק נעים נרצחו בפיגוע קו 405 בכביש 1 בתאריך ביום חמישי, 6 
ביולי 1989, יצא אוטובוס "אגד" בקו 405 מתל אביב לירושלים. 
אחד מהנוסעים היה המחבל עבד אל האדי ע'נאיים )בן 25, איש 
הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, תושב מחנה הפליטים נוסייראת 
משך  הנהג,  על  המחבל  התנפל  אילן  נווה  ליד  עזה.  שברצועת 
בחוזקה את ההגה ימינה והפנה את האוטובוס לעבר התהום. 
כאשר הנהג הצליח לייצב את האוטובוס על פי התהום, העלה 
המחבל את שתי רגליו על חזית האוטובוס והצליח לדרדר אותו 
אל  מטר,  כמאה  של  דרך  לאורך  נפל,  האוטובוס  התהום.  אל 
שלש מדרגות הסלע, בעומק של כמה עשרות מטרים. הנהג עף 
ממקום מושבו במדרגת הסלע הראשונה, האוטובוס התהפך על 
צדו והחל לבעור. חלק מנוסעיו נשרפו חיים בעודם באוטובוס. 
נחשב  נפצעו. הפיגוע  ו-27  בפיגוע  נרצחו  16 מנוסעי האוטובוס 
זוהה  נהרג,  לא  שהמחבל  אף  על  הראשון,  ההתאבדות  לפיגוע 
על ידי הפצועים, נתפס ונידון ל-16 מאסרי עולם. כמה חודשים 
־לאחר הרצח, בטלוויזיה הישראלית שודר סרט בו נראה המח

בל כשהוא צוחק עם חבריו, סועד וקורא בספרים, במה שנראה 
־כחוסר חרטה וכתנאי מאסר נוחים מדי. בעקבות השידור הת

עוררה סערה ציבורית. המחבל שוחרר באוקטובר 2011, כחלק 
מעסקת שליט.

בשנת 1991 לאחר מאמצים רבים, בני משפחות הנרצחים הצליחו 
לגייס כספים, להתגבר על  הבירוקרטיה ולהקים אנדרטה לזכרם 
־של החללים בקריית יערים, מקום הפיגוע. לצערנו, האנדרטה נב

זזה והושחתה וכיום, מנסים המשפחות השכולות להקימה מחדש 
־אך נתקלים בקשיים בירוקרטיים רבים בין היתר הקשורים לדר
־כי הגישה לאנדרטה ולקבלת היתרים ואישורים שונים. לאור הק

שיים, משפחת נעים פנתה לארגון היציג בבקש לסיוע מול משרדי 
הממשלה השונים ואכן, יו"ר הארגון, מר אייבי מוזס פנה במידי 
לשרת התחבורה, תת אלוף במיל, מירי רגב וכן לשר הפנים, הרב 
אריה מכלוף דרעי בבקשה דחופה לפגישה עם הארגון היציג וכן 
עם נציגי המשפחות השכולות בכדי לדון על דרכי ההנגשה למיקום 
ביישום ההיתר להקמת האנדרטה. מדובר  סיוע  וכן,  האנדרטה 
בצעד משמעותי מאוד עבור משפחות השכול אשר איבדו את היקר 

להן מכל בפיגוע רצחני זה. 
ארגון נפגעי פעולות איבה יעשה הכל בכדי לסייע למשפחות השכול 

להנצחת זכרם של חללי פעולות איבה בכל רחבי מדינת ישראל . 

סיוע  מבקשות  השכולות  המשפחות  נציגי 
מהארגון היציג

הקמת אנדרטה 
לזכר נרצחי קו 405
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חדשות הארגון - מטה

בפגישה עם השר נכחו מר אייבי מוזס- יו"ר ארגון נפגעי פעולות 
אלוף  איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון  מנכ"ל  כהן-  רועי  עו"ד  איבה, 
עו"ד  היציג,  הארגון  של  הידידים  ועד  יו"ר   – שמני  גדי  )במיל'( 
ויועצת  – מנהלת המחלקה המשפטית, איבה  יחזקאלי  שלומית 
השר לענייני ביטוח לאומי – לימור לוריא ויועץ השר- ברק טייכמן.
ופועלו  היציג הציג את  הארגון  , מנכ"ל הארגון  כהן  רועי  עו"ד 
ונחיצותו הרבה למען נפגעי פעולות האיבה: ארגון נפגעי פעולות 
ועל-  א-פוליטי  ארגון  הינו  ישראל  במדינת  היציג  איבה-הארגון 
3,000 חברי ארגון ביניהם הורים שכוו -מפלגתי, המאגד בתוכו כ
ישראל  ידי מדינת  על  ונכים, שהוכרו  יתומים  לים, אלמנות/ים, 
כנפגעי  התש"ל-1970  איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים  חוק  לפי 
פעולות איבה. דלתות הארגון פתוחות לכלל חבריו ונפגעי פעולות 
איבה במטרה לתמוך בהם, להקשיב להם, לחבקם ולתת להם את 
אותם  לעודד  במטרה  יציג  ארגון  עומד  מאחוריהם  כי  התחושה 

להתגבר על מגבלותיהם הגופניות והנפשיות לשם הגברת ביטחונם 
העצמי והתערותם בחיי החברה. 

והארגון מסייע לחברי העמותה בתחום מיצוי זכויות משפטיות ור
פואיות וכן מעניק להם טיפול וליווי סוציאלי. 

זיכ פרויקט הקמת אתר  עדכן אודות התקדמות  כהן  רועי  ועו"ד 
כי  השר  וניכר  בהר הרצל  איבה  פעולות  חללי  לזכר  והנצחה  רון 
תומך בהקמת ההיכל ויסייע בכל הנדרש, לצורך כך יעמוד בקשר 
עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר וכן עם מזכיר 

הממשלה. 
אלוף במיל גדי שמני: סיפר לשר הרווחה על הקשיים הרבים של 
נפגעי פעולות איבה במימוש זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי 
וסיפר כיצד קיבל בקלות רבה אמצעי עזר לשמיעה לאור היותו נכה 
צה"ל  בשעה שלנפגעי פעולות איבה הדרך לקבלת הזכויות מאוד 

מתישה ומסורבלת. 
לנ נגרם  אשר  העוול  אודות  הרווחה  לשר  סיפר  כהן  רועי  ועו"ד 
המגי הזכויות  מלוא  את  מקבלים  לא  אשר  איבה  פעולות  ופגעי 

עות להם וכן אינם מקבלים את הטיפול הקבוע  בהוראות אגף 
שיקום ובהוראות אגף משפחות והנצחה כקבוע בחוק התגמולים 
ביקש משר  כהן  רועי  עו"ד   .1970 פעולות איבה, התש"ל  לנפגעי 
הרווחה לפעול בנושא אל מול המוסד לביטוח לאומי ולדאוג כי 
אכן אגף שיקום וכן אגף איבה במוסד לביטוח לאומי ממצה עם 
נפגעי פעולות איבה את מלוא הזכויות וההטבות המגיעות להם 

מכוח החוק! 
יוזמן  לאומי  הביטוח  מנכ"ל  כי מאיר שפיגלר,  הנחה  הרווחה  שר 
לפגישה עם השר והאנשים האמונים על כך במוסד לביטוח לאומי,  

לצורך מתן סטנדרט  זכויות זהה לזה הניתן במשרד הביטחון .
אייבי מוזס ברך על הפגישה עם שר הרווחה והודה לו על שיתוף 
איבה פעולות  נפגעי  ולאלפי  היציג  לארגון  לסייע  והרצון   הפעולה 

במדינת ישראל.

בתאריך 28.7.2020 התקיימה פגישה בין ארגון נפגעי פעולות איבה לבין שר העבודה הרווחה והשירותים 
החברתיים, מר איציק שמולי בנוגע למספר נושאים חשובים לארגון היציג לצורך קידום זכויותיהם של 

נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל. 

השר איציק שמולי: "אתמוך בקידום 
זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה בישראל"

2.2.2020 ארגון נפו  בתאריך
הארגון  איבה,  פעולות  געי 
היציג במדינת ישראל הגיש 
מס'  עפ"י  תמיכה  בקשת 
תקנה תקציבית 23.10.26.93 
לקבל את הת מנת  על  ווזה 

ממידע   .2020 לשנת  מיכה 
הר משרד  מנציגי  ושקיבלנו 

כרגע,  כי  לנו  נאמר  ווחה 
אושר  לא  כי  העובדה  לאור 
תקציב המדינה לשנת 2020, 
סעיף תקציבי זה עומד ע"ס 
לקראת  רק  וכן   ₪  0 של 
חודש אוקטובר 2020 תהיה 

וודאות לגבי התקציב. 
בשנים שחלפו סעיף זה עמד 
באישור   ₪ מיליון   1.5 ע"ס 
מבדיקה  האוצר.  משרד 

שיש מסתבר  ערכנו,  ואשר 
של  תקציביים  סעיפים  נם 
מסוימים  בנושאים  תמיכה 
אשר  הרווחה   במשרד 
כמו  הסכום  באותו  אושרו 
באישורו  וזה   2019 בשנת 
באמצ האוצר  משרד  ושל 

עות ועדת החריגים במשרד 
האוצר והחשב הכללי. 

בחודש מאי 2020 פנינו לשר 
להתערבו בבקשה  והרווחה 
תק יאושר  כי  המידית  ותו 

צוב ותמיכה בנפגעי פעולות 
איבה ובארגון היציג  דווקא 
אנו  בו  אלו  קשים  בימים 
כל  על  הקורונה  במשבר 
לאוכלוסיות  השלכותיו 
שהארגון  בכדי  החלשות, 

היציג לא יוותר ללא תמיכה 
בכל  איבה  פעולות  לנפגעי 

רחבי המדינה. 
בפגי נועדנו  פנייתנו,  ולאור 

שה עם שר הרווחה בתאריך 
לצורך  היתר  בין   28.7.2020

הר שר  זה.  נושא  והסדרת 
לבקשתנו  קשוב  היה  ווחה 
ההכרחי  הצורך  את  והבין 
לארגון  התקצוב  בהסדרת 
בהק איבה  פעולות  ונפגעי 

הרווחה  שר  האפשרי.  דם 
כי  הארגון  לנציגי  הסביר 
כל עוד תקציב המדינה לא 
יאושר, לא ניתן לתקצב את 
הבטיח  הוא  אך  התקנה 
בכדי  שיידרש  כל  יעשה  כי 
מכך,  יתרה  בנושא.  לסייע 

יש  כי  ביקש  היציג  הארגון 
ולהשיב עטרה ליושנה ולהע
וביר את התמיכה בארגון נפ

געי פעולות איבה באמצעות 
כפי  לאומי  לביטוח  המוסד 
ביקש  כן,  ועל  בעבר  שהיה 
עו"ד רועי כהן את תמיכתו 
החלטת  בקידום  השר  של 

וממשלה אשר מורה על הע
באמצעות  התמיכה  ברת 
סעיף תקציבי מיועד במוסד 

לביטוח לאומי.
ירוק  אור  נתן  הרווחה  שר 
בארגון  התמיכה  להעברת 
נפגעי פעולות איבה בסך 1.5 
הרווחה  ממשרד  מלש"ח 
לביטוח  המוסד  באמצעות 

לאומי. 

הסדרת תקצוב הארגון היציג
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נכי פעולות איבה יוכלו להצטרף לבתי הלוחם של ארגון נכי צה"ל

כפי שעדכנו בביטאון הקודם, הארגון היציג ממשיך ומנהל מאבק 
עיקש וצודק להשוואת זכויות נכי פעולות איבה לזכויות נכי צה"ל 

כקבוע בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970.
־ראשית, נתחיל ונשתף אתכם חברי ארגון יקרים בהישג חסר תק

נפגעי  דים אשר הושג עבורכם מדובר בשיתוף פעולה של ארגון 
־פעולות איבה עם בית הלוחם במטרה לצרף נכי פעולות איבה הסו

בלים מנכות בשיעור של 20% ומעלה לבתי הלוחם ברחבי המדינה!
ברצוננו לעדכן כי הקשר החם בין יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן 
קליימן לבין מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן ממשיך ליצור שיתופי 
פעולה נפלאים בין הארגונים לטובת נכי פעולות איבה. עו"ד רועי 
כהן נלחם והביא לכך  כי ביטוח לאומי יממן אישור כניסה לבתי 
הלוחם לנכי פעולות איבה הסובלים מדרגת נכות של  20% ומעלה 
כאשר עד היום אושר רק לנכי פעולות איבה הסובלים מדרגת נכות 

של 50% ומעלה להיכנס לבתי הלוחם.
ומדובר בהישג חסר תקדים של הארגון היציג למען חבריו נכי פעו

לות איבה! אנו בארגון היציג מאמינים כי שילוב נכי פעולות איבה 
הסובלים מ-20% נכות יסייע רבות לשיקום הפיזי והנפשי שלהם 
וכן יסלול את דרכם חזרה לשגרה. הוכח כי ספורט היא השיטה 

הטובה ביותר לשיקום נכים- פצועי צה"ל ונכי פעולות איבה. 
והארגון נמצא בישורת האחרונה לקבלת כלל האישורים הן מהמו

סד לביטוח לאומי והן מארגון נכי צה"ל להכנסת נכי פעולות איבה 
20% נכות ומעלה לבתי הלוחם בערים : באר שבע וירוו מהסובלים 
ושלים וכן בהמשך תל אביב וחיפה. אנו נמשיך לעדכן אתכם בהת

פתחויות הקשורות לעניין בכל אמצעי המדיה של הארגון היציג. 
בנוסף, ארגון נפגעי פעולות איבה נמצא בקשר ישיר ושוטף עם מנכ"ל 
המוסד לביטוח לאומי והנהלת אגף איבה במטרה לתקן את העוול 
אשר נגרם לנכי פעולות איבה אשר לא מקבלים את הזכויות וההטבות 
המגיעות להם מכוח הוראות אגף שיקום המסדירות את אופן מתן 
השירות המגיע להם מאגף איבה ואגף שיקום במוסד לביטוח לאומי. 
לאומי,  לביטוח  המוסד  מנכ"ל  עם  הציג  הארגון  לפגישת  בהמשך 
שר  לבין  היציג  הארגון  בין  פגישה  התקיימה   28.7.2020 בתאריך 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מר איציק שמולי כאשר 
חלק מנושאי הפגישה היו השוואת זכויות המגיעות לנכי צה"ל לנכי 
פעולות איבה כקבוע בחוק התגמולים לנפגעי פעולות  איבה התש"ל 
1970 ,השר איציק שמולי ביקש לאור התמונה אשר הוצגה לו ע"י 
נציגי הארגון, לזמן את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי וכן את אנשי 
המקצוע במוסד לביטוח לאומי בכדי לשים את הדגש על כך כי יש 

לשמור על מתן זכויות זהה לנכי פעולות איבה כקבוע בחוק. הארגון 
היציג ממשיך להיאבק על זכויות נכי פעולות איבה ונמצא בקשר 

שוטף עם כלל הגורמים המעורבים בדבר כולל שר הרווחה. 
הנושאים הדרושים תיקון והשוואה:

א. אופן מתן קליטת נכה חדש והטיפול בו באגף שיקום ואגף איבה 
ב. בעלי התפקידים המטפלים בנפגעים לאורך כל הדרך- רופא, 

פקידת תביעות, פקידת שיקום 
ג. החזרים על תרופות ובדיוור ישיר

־ד. טיפולי שיניים – הסדרת רופאים בהסדר ללא צורך בת
שלום מראש של הנכה אלא מימון מלא וישיר של המוסד 

לביטוח לאומי!
בכל  שיקום  מועדוני  הקמת  לנכים-  שיקום  מועדוני  ה. 

רחבי הארץ! 
ברצוננו לעדכן כי הועברה למנהלת אגף איבה רשימת נכי פעולות 
לטפל  בבקשה  ישיר  בדיוור  תרופות  לקבל  מעוניינים  אשר  איבה 
ובבקשתם לאלתר. במידה והנכם מעוניינים לקבל את תרופות המ

רשם הכרוניות הקשורות לפגיעתם בדיוור ישיר אנא פנו בהקדם 
לארגון היציג ואנו נסייע לכם לממש את זכאותכם!!

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

נכי פעולות איבה המעוגנות בחוק ובהוראות אגף השיקום! 
בכדי לדאוג לכך הארגון מקיים פגישות עם מנכ"ל המוסד לביטוח 
לאומי, הארגון היציג יעלה את הנושא לוועדת נפגעי פעולות איבה 
בכנסת ישראל. כמו כן, הארגון היציג נמצא במגעים עם ארגון נכי 
נכי פעולות איבה בבתי הלוחם בכל  צה"ל לאשר סופית שילוב 

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

הארגון ובאתר האינטרנט.

המשך מאבק הארגון היציג למען נכי פעולות איבה 

23/8/2020 ג' אלול, התקיימה האסיפה הכללית השנו  בתאריך
ותית של ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג במדינת יש

ראל.
עקב מגבלות משרד הבריאות בתקופה זו והאיסור על התקהלות, 
 .ZOOM קיים הארגון היציג את האסיפה באמצעות שיחת זום

נציין כי הייתה היענות של חברי הארגון אשר הצטרפו בזה אחר 
זה לאסיפה הכללית באמצעות שיחת זום  וזה המקום להודות 

לכם, חברי הארגון, על שיתוף הפעולה וההבנה בימים אלו. 
הדו"ח הכספי, המילולי וכן, קישור לשיחת הזום נשלח מבעוד 

מועד לחברי הארגון במספר מועדים.
במהלך האסיפה פה אחד אושרו הנושאים הבאים אשר עמדו 

על הפרק:
1. הדוחות הכספיים והדוחות המילוליים לשנת 2019. 

2. יו"ר הארגון נפגעי פעולות איבה, מר אייבי מוזס נבחר ליו"ר 
האסיפה הכללית. 

3. רו"ח דני בניטה ממשרד רו"ח הר נוי בניטה מונה לרו"ח של 
הארגון.

4. אישור הוראות תקנות העמותות )גמול ליושב ראש הועד, לחבו
רי הוועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה( תשס"ט - 2009, וקביעת 

גובה החזר הוצאות נסיעה לפי סעיף 11 )ז( לתקנון הארגון.
5. אישור תשלום החזר הוצאות נסיעה לחברי ועדות על פי סעיף 

13 )ה( לתקנון הארגון.
סקר  המשתתפים,  לכלל  הודה  כהן  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
וציין את החשיבות  את פעילויות הארגון בחודשים האחרונים 
העליונה כי לארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג מדינת 
ישראל יש אישור ניהול תקין לשנת 2020 וכן לשנת 2021 וכן תו 

מידות לאפקטיביות לשנת 2020!
ארגון נפגעי פעולות איבה פועל לפי כללי מנהל תקין של רשם 
העמותות כבר 10 שנים ברציפות למען רווחתם של נפגעי פעולות 

איבה ומשפחותיהם. 

האסיפה הכללית השנתית בזום
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של א הוריו  ז"ל,  פריד  ואנדריי  דית 
באחד  שנה   18 לפני  נרצחו  תום, 
שידעה  ביותר  הרצחניים  הטרור  מפיגועי 
מדינת ישראל. ב־27 במארס 2002, ערב חג 
הפסח, חדר מחבל מתאבד למלון "פארק" 
בנתניה ופוצץ את עצמו בשליחות חמאס 
30 בני אדם נרצ־  כשהוא מחופש לאישה.
חו ו-160 נפצעו. תום, שהיה אז בן 16  הגיע 

באופן עצמאי למלון ובכך ניצלו חייו.
בשנים  הרבה  הספיקה  תמרה  אשתו 
האחרונות. היא ותום נשואים מזה חמש 

ארב לעולם  להביא  הספיקו  בהן  ־שנים, 
עה ילדים, תוך כדי לימודיה לתואר שני 
לשעון.  מסביב  ועבודה  ומחקר  ברפואה 
16 כשהוא איבד הכל. רק  ״הוא היה בן 
הרגיש  והוא  בחיים  נותרו  ואחותו  הוא 
לבד בעולם. רציתי משפחה גדולה עבורו, 
של  היא  גדולה  למשפחה  היום הכמיהה 

בית  בנינו  ״עכשיו  מספרת,  היא  שנינו״, 
יציבות  לנו שורשים שהעניקו לתום  ויש 
וביטחון. אני אישה קרייריסטית ומכוונת 
להיות מנתחת מוח. העדפה הטבעית שלי 
הייתה להתמקד בקריירה, אבל יש לי בן 
את  לפתח  לי  שמאפשר  ותומך  מכיל  זוג 

המש התא  את  להרחיב  ובמקביל  ־עצמי 
פחתי״.

״אני  ומוסיף:  הדברים,  את  מאשר  תום 
מקל החתלות,  מעורב.  מאוד  ־אבא 

זה  וכל מה שמסביב.  ערב  חות, ארוחות 
ממלא אותי וממלא את החסר. לא באתי 
והיום אני מרגיש שלם  גדולה  ממשפחה 

מאי פעם״.
״הוא בן אדם מדהים. לא יכולתי למצוא 
־זוגיות שלווה יותר שתשלים אותי", אומ

רת תמרה,  ומתארת את הלילות הלבנים 
בן  לפעוט  כהורים  חולקים  הם  שאותם 
־שמונה חודשים: ״אנחנו קמים יחד באמ

צע הלילה להניק, הוא מכין לי קפה ושם 

לי סרט בטלוויזיה כדי שלא ארדם״.
חיים  מסלול  שעברה  הישגית  כאישה 
עבודה  קצונה,  הכולל  במיוחד  מרשים 
במכון  ועבודה  רפואה  לימודי  בהייטק, 
ויצמן, תמרה לא מתבלבלת ומסמנת את 
הרחבת המשפחה כהישג של חייה. ״מכל 
ההישגים שלי בחיים, הילדים הם הדבר 

־הכי טוב שקרה לי. אנחנו רוצים עוד יל
לי  ״יש  היא אומרת מבלי להסס.  דים״, 
בפן  להתפתח  לי  שנותנת  טובה  זוגיות 
המקצועי ומאפשרת לי להיות גם אימא 

וגם אשת קריירה ואני מודה על זה״. 
וילדיה  שהיא  למרות  כי  מספרת  תמרה 
הם  תום,  של  הוריו  את  להכיר  זכו  לא 
מאוד נוכחים בחייהם. ״אנחנו חיים את 
הפיגוע מדי יום וההורים של תום מאוד 

קרא שלנו.  בחיים  ונוכחים  ־דומיננטיים 
את  להנציח  כדי  בשמותיהם  לילדים  נו 
אומ אדית,  עלמה  הבכורה,  בתי  ־זכרם. 

ואני  בשמיים  כוכבים  עכשיו  ״הם  רת: 

"אנחנו לבד ומתמודדים
עם הכל"

תום פריד איבד את הוריו בפיגוע הרצחני במלון "פארק" בנתניה כשהיה בן 16. מאז הספיק להינשא, 
להקים משפחה ולצאת מדי בוקר למסע ניצחון יחד עם אשתו תמרה

תום ותמרה פריד עם ארבעת ילדיהם

מורן בן זכאי
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מברכת  אני  שבת  בערב  אותם״.  אוהבת 
יש  הנרות.  בהדלקת  הבנות  עם  אותם 
זרוקות  שהיו  בבית  שלהם  תמונות  לנו 
כי  אותן  להוציא  בחרתי  במחסן,  בארגז 
לי. ההורים שלי  המזכרות מהן חשובות 
לא זכו לרכוש השכלה ואני תמיד אומרת 

הש עם  שיהיו  רוצה  שאני  שלי  ־לילדים 
כלה כמו סבתא וסבתא מהצד של תום. 
לאולפן  הלכו  עלייה,  עשו  שלו  ההורים 
ולמדו שפה מאפס. אבא שלו למד רפואת 

שיניים בעברית ואימו למדה סיעוד״.
תמרה מסבירה שהאידיליה המשפחתית 

והזוגית אליה הצליחו להגיע היא תוצאה 
של תהליך ארוך שבסופו למדו לקבל את 
היה  ״בהתחלה  לצידו.  ולחיות  השכול 

נער בגיל ההתבג ־מאוד קשה. תום היה 
רות כשאיבד את כל משפחתו. הוא כעס 
על העולם ולא הבין למה זה קרה לו. היה 
צריך  שכן  מאמינה  אני  קשה,  מאוד  לנו 

לגעת בפצע כדי שיחלים״.
״היום למדנו פשוט לחיות עם זה. עברנו 

המו במשפחה  שהחוסר  למרות  ־תהליך 
שיעטפו  ההורים  את  אין  מורגש.  רחבת 
וזה  יארחו בחגים,  ויהיו עם הילדים או 

הכל,  עם  ומתמודדים  לבד  אנחנו  חסר. 
לא ממקום מתמסכן אלא ממקום חזק. 
אם ההורים שלו היו בחיים הם היו גאים 

בו״.
תום מסכם את דבריה ואומר: ״העיקרון 

־שתמיד הנחה אותי בהתמודדות עם הש
לא  הכוח.  בכל  הוא להמשיך הלאה  כול 
נוכל להחזיר את האהובים שלנו לחיים, 

אבל כן נוכל לתת לעצמנו חיים״.
השנה תמרה קיבלה מהארגון שלנו מלגת 
־לימודים כחלק מפועלנו למען קידום נפ

געי פעולות איבה.

ייעוץ ומכירה  1-700-703-400

תדיראן עוטפים
אתכם באהבה!
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הבח�וש מס�ג  היא   ,22 ה בת  שבת,  -לי� 
את  איתן  �ל�קח�ת  לחדר  שנכנס�ת  ר�ת 
כל הא��יר. היא יפה �כ�בשת, יש לה חי�ך גד�ל 
�היא משדרת א�פטימי�ת �שמחה. כל אלה לצד 
הביטח�ן העצמי שלה ג�רמים לה להי�ת מא�ד 
מח�זרת. לא רבים י�דעים שהבח�רה החייכנית 
בחייה  נית�חים  עשר�ת  עברה  הזאת  �הכ�בשת 
שנשרפ�  �ע�רה  איבריה  את  לשקם  במטרה 

כשהייתה בת פח�ת משנתיים.

בקב�ק תב מזריקת  בא�רח קשה  נפצעה  ושבת 
וערה לעבר המכ�נית בה שהתה יחד עם משפח

תה ביריח� לפני 20 שנה. הר�פאים לא נתנ� לה 
סיכ�י לחי�ת, אבל הא�פי ההישרד�תי שלה גרם 

לה להילחם על החיים פעם אחר פעם.

״עשיתי המ�ן נית�חים כל החיים, את ר�בם אני 
�עברתי  קטנה  מא�ד  הייתי  ז�כרת,  לא  בכלל 

א�תם על א�ט�מט", מספרת שלי�, "בכיתה א׳ 
עברתי נית�ח באמריקה ב� שמ� לי בל�ן מתחת 
הסת�בבתי  הע�ר.  את  להרחיב  שאמ�ר  לע�ר 

זרי קיבלתי  גם  שבהם  ח�דשים  של�שה  ואית� 
ק�ת שמרטיב�ת את הע�ר״.

״אני לא אגיד שלא הציק� לי בגלל המראה אבל 
זה היה ע�בר לידי. פעם חברה שלי אמרה לי ׳��א� 
איזה אנשים מציקים, הם לא מפסיקים לבה�ת 
בך׳ למר�ת שאני בכלל לא הבחנתי בזה. רק אז 
שמתי לב שמראש אני מסננת את הסביבה. אני 
לא נ�תנת לזה להגיע אליי א� להפריע לי״, היא 

מסכמת. 

בשנה  פעמיים  טסים  היינ�  שנים  המ�ן  ״במשך 
�ע� המשפחה  כל  עם  בח�״ל  לנית�חים  ולפח�ת 

צרים את החיים שלנ� בארץ. כשגדלתי הבנתי 
לא  הם  לי,  יבטיח�  הר�פאים  כמה  משנה  שלא 

"נשרפתי בפיגוע אבל אני 
מרגישה שלמה"

שליו שבת נפצעה 
באורח קשה 
מבקבוק תבערה 
לפני 20 שנה. 
הרופאים לא נתנו 
לה סיכוי לשרוד, 
אבל אחרי עשרות 
ניתוחים משקמים 
ומשפחה תומכת 
היא יצאה 
מחוזקת יותר

שליו במדי צה"לשליו שבת ובן זוגה
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יעשו אותי לגמרי אחת כמו כולם. הבנתי 
והחלט מבפנים  שלמה  שאהיה  ־שחשוב 

תי להפסיק עם הניתוחים״. את הניתוח 
שנים  מספר  לפני  ביצעה  היא  האחרון 
כשהייתה בת 17: ״הוא היה באף שהיה 
היא  בסדר״,  הוא  עכשיו  לצד.  נוטה  אז 

מוסיפה בחיוך.

שלה  העוצמות  את  ספגה  ששליו  נראה 
שתאהב  דאגו  קטן  מגיל  שכבר  מהוריה 
״ההורים  הפגמים.  למרות  עצמה  את 
שלי תמיד נלחמו וגוננו עליי. אני באמת 
מעריצה אותם״, היא אומרת, ״הם עשו 
ואף  טוב  לי  שיהיה  כדי  ויתורים  הרבה 
פעם לא נתנו לי להרגיש שאני שונה, או 
להרגיש שמגיע לי יותר בגלל מה שקרה 
לי. אני לא יודעת אם הורים אחרים היו 

־יודעים להתנהל כמוהם. זה בא לידי בי
טוי גם בדברים הכי קטנים״. 

״אבא  נזכרת,  היא  קטנה״,  ״כשהייתי 
יד  עם  היד  את  לו  שאלחץ  ביקש  שלי 
ימין שלי שלא נפגעה וגם כשלחצתי ממש 
לעומת  חלש.  שזה  אומר  היה  הוא  חזק 
זאת, כשנגעתי בו עם היד הפצועה הוא 
״גם  בחיוך.  נזכרת  היא  צעק מכאבים״, 
ללא מילים הוא גרם לי לאהוב את היד 

הזאת״.

לאורח  הנפשי,  למחיר  מעבר  כי  נראה 
והט בחו״ל  רבים  ניתוחים  שכלל  ־חייה 

סה של כל בני המשפחה - היה גם מחיר 
את  מימן  לאומי  ״ביטוח  גבוה.  כלכלי 

־הניתוחים שלי ואת ההטסה של עוד מל
ווה אחד", היא אומרת, "על האחים שלי 
ועל הורה נוסף הוריי שילמו בעצמם. אני 
לא  מעולם  אבל  קשה  היה  שזה  בטוחה 
הרגשתי את זה. הם אף פעם לא החסירו 

מאיתנו דבר״.

והטי הרבים  בניתוחים  נזכרת  ־כששבת 
בזכות  חיוך.  לה  עולה  לחו״ל,  סות 

ההורים שלה, במקום זיכרון טראומטי, 
בתודעה שלה נצרבו דווקא רגעי משפחה 
לאמריקה  הטיסות  ״בשבילי  ייחודיים. 

־הן חוויה משפחתית שמאחדת את כול
נו. מכל ניתוח עשינו טיול. ההורים שלי 
היו לוקחים אותנו לאטרקציות וטיולים 
שרק  שולי,  משהו  כמו  הרגיש  והניתוח 
צריך לסמן עליו וי כדי להמשיך בטיול״.

־״היה את יום הניתוח ויום - יומיים אח
התחיל  זה  אחרי  אבל  התאוששות,  ריו 
הטיול״. שבת מתארת קשר חזק גם עם 
המיטה  ליד  היו  שלי  ״האחים  אחיה: 

הם  הפסקה,  ללא  שלי 
היו מביאים לי את מה 
מעבירים  והיו  שרציתי 
לא  לי את הזמן במלון. 

שור הייתי  איך  ־יודעת 
הג אחי  בלעדיהם.  ־דת 

בפיגוע,  איתנו  היה  דול 
הוא לא נפגע פיזית אבל 
הוא היה בן ארבע והוא 
ספר  בבתי  הכל.  זוכר 
מגונן  היה  תמיד  הוא 
אני  כאילו  עליי  ושומר 

יהלום״.

שלה,  מהאופי  כחלק 
שבת לא ויתרה לעצמה על אף שלב בדרך. 
ומיד  אותי  שחרר  הרופא  ראשון  ״בצו 
התנדבות לצה״ל. כל החיים  על  חתמתי 
רוצה להתגייס. הרבה אמרו  ידעתי שאני 
לי שזה יכול להיות יתרון, שלא אבזבז את 
על  הסתכלתי  קטן  מגיל  אבל  הזה,  הזמן 

חיילים בהערצה וחיכיתי לזה״.

בזמן הצבא הכירה את בן זוגה בשנתיים 
״הוא  מתגוררת.  היא  איתו  האחרונות, 
של  הולדת  יום  במסיבת  והכרנו  ג׳יי  די 
היום  עד  מבטים,  החלפנו  שלי.  חברה 
הוא טוען שאני התחלתי איתו, אבל זה 
לא נכון. כשהוא התחיל איתי לא ראיתי 

בזה משהו שונה כי תמיד הייתי מחוזרת. 
כתבה  את  לו  שלחתי  רציני  נהיה  כשזה 
שפעם כתבו עליי כי הוא לא שאל כלום 

ורציתי שהוא יידע״.

לי  ״יש  לשתף.  בוחרת  היא  אמיץ  בצעד 
פאה. אני חושבת על זה הרבה בחודשים 
זה.  את  להסתיר  לי  ונמאס  האחרונים 
אין שום סיבה שאהפוך את העולם כדי 
להפוך משהו לא טבעי ולהיראות טבעי. 
ובכלל, להסתיר זה נוגד את כל מה שאני 
בו, אני לא אשמה במה שקרה  מאמינה 

ואין לי סיבה להתבייש בזה״. 

היום  שלי,  במראה  מתעסקת  לא  ״אני 
בריאות  בנות  מכירה  אני  שלמה.  אני 

־ויפות שלא שלמות עם ההופעה החיצו
שלמה.  מרגישה  אני  ודווקא  שלהן  נית 
דברים  עברתי  כי  אותי  חיזק  הפיגוע 

להתמו למדתי  עובר.  לא  רגיל  ־שאדם 
על עצמי או לשאול למה  דד, לא לרחם 
דווקא לי זה קרה. אני אוהבת לדבר על 
רואה  אני  להם,  שקשה  אנשים  עם  זה 
שזה נותן להם השראה ואני שמחה שאני 
להעביר  לי  הציעו  אנשים.  לחזק  יכולה 
אני  יקרה.  זה  אחד  יום  אולי  הרצאות, 

לא שוללת״. 

שליו ואמה סיגלית בתהליך ההחלמה

משפחת שבת, שליו, האחים וההורים
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־יסים אלהרר, מהרוגי מלחמת לבנון השנייה, הוא אחד מבין שמונת ההרוגים ממתקפת הטינ
לים ביולי 2006. זה קרה במוסך של הרכבת בתחנת השמונה )שנקרא על שמם של ההרוגים 
לאחר מותם(. ארבעה ימים לאחר שפרצה המלחמה, הגיעו עובדי המוסך על מנת לאפשר שגרה 

־לנוסעי הרכבת בזמן המלחמה. במהלך עבודתם נורה טיל לגג מוסך הקרונות שחדר והביא למו
ושלושה  אורלי  אשתו  את  אחריו  הותיר  במותו,   42 בן  אלהרר,  עובדים.  שמונה  של  הטרגי  תם 

ילדים.

כוחות.  בעצמה  ומצאה  וביטחון  חוזק  לילדיהם  אורלי החליטה להקרין  לאחר האירוע הקשה 
״הוא תמיד היה אומר לי ׳את המלכה של הבית׳. הוא היה מטפל בהכל, אפילו בקניות. לא הייתי 
צריכה לעשות כלום. ברגע שהוא נהרג החלטתי שאין ברירה, שאני חייבת להקרין לילדים חוזק 

ושאני לוקחת על עצמי את שני התפקידים״, אומרת אורלי. 

״זה היה בקיץ 2006״, היא נזכרת, ״הארץ עוד התעסקה במלחמה הקשה והייתי צריכה לקבל 
לעבודה במשרה מלאה.  וחזרתי  ולבכות  בבית  לעבודה. בחרתי לא לשבת  לחזור  החלטה האם 
שלושת הילדים המשיכו את החיים והלימודים בלי הקלות והמשיכו ללימודים 

אקדמאיים. הם הבינו שהחיים ממשיכים״.

אורלי מתארת איש משפחה למופת. ״הוא היה אבא נוכח ומעורב. כשהילדים 
נולדו הוא טיפל בהם מהיום הראשון. כשנועה הבכורה נולדה הוא קילח אותה 
בגיל כמה ימים ולא נלחץ. הכתפיים שלו יכלו להכיל את כולם״, סיפרה, ״הוא 
היה מעורב בחינוך ובבית באופן מלא. הוא לא היה אבא שחוזר מהעבודה ונזרק 
־מול הטלוויזיה, הוא היה מסיים לעבוד ומתחיל משמרת שנייה עם הילדים בפ

עילות אחר הצהריים״.

אחד מתחביביו של ניסים היה להטיס טיסנים עם שני הבנים. ״הטיסנים יושבים 

"תמיד אמרתי לעצמי
שאם אני אשבר חלילה
- הילדים ייפלו איתי״

אורלי אלהרר 
איבדה את בעלה 
לפני 14 שנה, מאז 
היא מתמודדת עם 
הכאב והגעגוע, 
מגדלת את שלושת 
ילדיה בצל הזיכרון 
שהשאיר האב 
ויודעת שהחיים 
חייבים לנצח

ניסים אלהרר ז"ל ואורלי

ניסים אלהרר ז"ל ושלושת ילדיו נעה, דור ונדב
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במחסן כבר 14 שנה. הם לא חזרו לזה, אני מניחה שבסוף זה 
יגיע. עם שני הבנים. כנראה שזה עדיין קשה להם לחשוב שהם 

יעשו את זה בלעדיו״.

שהילדים  שהזיכרון  דאגה  כי  מספרת  אורלי  הקושי,  למרות 
והמשפחה לא יהססו להזכיר את ניסים מחשש להעציב אותם 
שהיה  בדברים  הזמן.  כל  ניסים  את  להזכיר  נוהגים  ״אנחנו 
אומר ועושה, ואלה תמיד דברים שמחים. גידלתי אותם לזה. 
זה לא בית שמרגישים בו את האבל״, מסבירה אורלי, ״העצב 
והשכול הוא חלק מאיתנו, הולך איתנו ביומיום אבל הוא לא 
מכתיב לנו את החיים. ביומיום אני וגם הילדים מקרינים חיים 

רגילים לצד הכאב״.

־כשנהרג ניסים, בנו נדב היה אז לפני חגיגת בר המצווה. אור
לי מספרת על התחושות של בנה שחשש לשמוח לצד האובדן. 

תחושות שאיתן מתמודדות משפחות שכולות רבות. 
״נדב היה בגיל בר מצווה, ובכיתה החלו החגיגות, הוא תהה 
אם מותר לו ללכת ואמרתי לו שאין חוקים; את אבא הוא לא 
ישכח אם הוא יהיה שמח וגם אם הוא יהיה עצוב. אנחנו לא 
חיים לפי מה שאנשים חושבים אלא לפי צו ליבנו. נתתי לילדים 

את הלגיטימציה לחייך ולשמוח. הם לא ילדים עצובים״.

את השמחה שלה שאבה אורלי מניסים שעבורו זו הייתה דרך 
־חיים. "ניסים היה מקרין אור ושמחה וצחוקים בכל מקום שה

המון  הגיעו  אליו.  גיע 
שמעו לשבעה  ־אנשים 

וסיפרו  לם לא הכרתי, 
אורלי  אומרת  עליו", 

־שעל מצבתו בחרה לח
רוט את הציטוט מתוך 
אברך"  "מה  השיר 
שפירא:  רחל  שכתבה 
״וברך לו חיוך שכמוהו 
עיניים  לו  וברך  כאור, 
גדולות ורואות, לתפוס 

בהן כל פרח וחי וציפור ולב להרגיש בו את כל המראות״. 

־״זה מה שהגדיר אותו", מסבירה אורלי, "הוא היה אדם אופ
טימי ושמח שתמיד השרה ביטחון ונחת. הוא ידע להתחבר עם 
כולם והיה יוצא לטיולים השנתיים של הילדים כהורה מלווה. 
הוא השאיר לנו רוח ומסורת אחרי לכתו וזה מה שאני מנסה 

לשדר״.

אורלי מספרת כי חוץ מההתמודדות שלה ושל ילדיה, במקביל 
־ליוותה גם את אימו של ניסים שהתמודדה עם האובדן המשו

תף להן. ״עד שהיא נפטרה, אימו של ניסים עברה התמודדות 
קשה מאוד. ידעתי שלראות אותנו נותן לה כוח והתמדתי בזה 
מאוד. גם אם הילדים היו צריכים לצאת למסיבות או לחברים 
ביום שישי דאגתי שלא יפספסו ויגיעו לאימא שלו ורק אז ילכו. 
ידעתי שזה נתן לה כוחות לראות את הילדים כאילו היא רואה 
אותו שוב. דאגתי לתת לה את הקצת הזה. הייתי מדברת עליו 
איתה ומזכירה לה דברים משמחים בהקשרו. זה היה משמח 

אותה. הצחוק מרפא ועושה פלאים״

ביחד,  גדלנו  שיח.  ואיש  חבר  גם  אלא  בעל,  רק  איבדתי  ״לא 
ובנינו את הבית  קנינו שטח  ידינו.  במו  ביחד ממש  בית  בנינו 

־וגידלנו בו ילדים״, אומרת אורלי בכאב, ״למדתי שלמרות הט
ראומה, החיים יותר חזקים מאיתנו. חייבים להסתגל למצבים 
החדשים כי אחרת אנחנו לא נשרוד. זה בסדר להישבר ולבכות, 
לעצמי  אמרתי  תמיד  כשגרה.  לא  אבל  לפעמים  זה  את  צריך 

שאם אני אשבר חלילה - הילדים יפלו איתי״.

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
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בזמן ל מחבל  ידי  על  הריש  אור  נרצח  שנים  שלוש  פני 
־עבודתו כאיש ביטחון בשער האחורי של הר אדר המ

כוחות  אנשי  שני  נרצחו  איתו  יחד  פועלים.  לכניסת  שמש 
הביטחון ששהו במקום.

עורר  ניקיון,  בעבודות  ביישוב  שנים  מזה  שעבד  המחבל, 
שהתקרב  ברגע  אותו.  לבדוק  שניגש  אור  של  חשדו  את 
באש  להשיב  אור הספיק  לעברו.  בירי  פתח  אליו, המחבל 
ולירות עשרה כדורים לעבר המחבל, אך מעצור בנשק גרם 
בבטנו  פצוע  בידיים חשופות, כשהוא  להיאבק במחבל  לו 
רכז  לכיוון  נשקו  את  כיוון  המחבל  שנאבקו  בזמן  מהירי. 
הביטחון המקומי ואור הצליח לדחוף אותו כשספג בכתפו 
את הכדור. רכז הביטחון עמית, שנפצע קשה והצליח לשרוד 
את הפיגוע, סיפר לאחר המקרה כי אור הציל אותו ממוות.

עוד בטרם  אור,  הוריו של  ומיכל,  גילו אברהם  הפיגוע  על 
קיבלו את הבשורה הרשמית מכוחות הביטחון. ״אח שלי 
אמר לי שהיה פיגוע בהר אדר, קמתי בריצה, הילדים שלי 
לפניי. רצתי לשער ושאלתי איפה  מסתבר, כבר היו בשער 

־אור, אבל לא ענו לי. עם הבשורה הבנו שהשמיים נפלו עלי
נו״, נזכר אברהם.

הפך  שנים  שלוש  לפני  תשרי  בחגי  שקרה  הטרגי  האירוע 

"אור היה רוצה שנהיה 
ח ז ק י ם"

אור הירש ז"ל ואימו מיכל
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עבור  יותר  עוד  לקשה  הזאת  התקופה  את 
קשה  מגיעה  הזו  ״כשהתקופה  המשפחה. 
לנו מאוד. אני לא יודע אפילו להסביר כמה 
ותקופת  יום  מדי  קשה  היא  ההתמודדות 
ברוב  יותר.  אפילו  לי  קשה  שלו  האזכרה 
אופטימיות״,  על  לשמור  מנסה  אני  הזמן 

אומר האב.

והקושי, מצליח אברהם  רגעי המשבר  לצד 
להיאחז ברגעים המשמחים של החיים;

חתו כמו  שמחה  רגעי  של  ימים  לנו  י״יש 
אירוע  או  כשנתיים  לפני  שהייתה  הבת  נת 

בש אותנו  שממלא  הראשון  והנכד  יהברית 
אנ המקרה  ״מאז  אברהם.  מוסיף  ימחה״, 

חייבים  אנחנו  להתמוד אבל  חנו מתקשים 
להיות חזקים. זה מה שאור היה רוצה״.

למרות הפיגוע הקשה אברהם אומר כי לא 
שקל מעולם לעזוב את הר אדר. "יש לי כוונה 
לעשות בית כנסת לעילוי נשמתו בהר אדר", 
קיבלתי  לאחרונה  "לשמחתי,  אומר,  הוא 
הודעה שכל חברי המועצה אישרו פה אחד 
את הקמתו. זה תהליך ארוך ולא פשוט, אך 
גם אשתי מאוד תומכת ברעיון ואני אעשה 

הכל כדי שזה יקרה״.

בחר  כבר  אברהם  הכנסת,  בית  שייבנה  עד 
לבית הכנסת שם: ״אור ואדר״, והוא מסביר 
את בחירת השם: ״כשמו כן הוא היה ילד מלא 

באור. ילד מאוד מיוחד, שמח ואוהב״.

בין אברהם לבנו אור היה קשר מיוחד. ״לא 
ובן,  אבא  של  יחסים  מערכת  לנו  הייתה 
היינו  עסק  לי  כשהיה  חברים.  ממש  היינו 
גם עובדים יחד ואז מבלים אחרי העבודה", 
הוא מספר, "אני איש צבא לשעבר, ולמרות 
שהעבודה שלי גרמה לי להיות מאוד עסוק, 
באספות  להיות  כדי  עולמות  הופך  הייתי 
אנשים,  להמון  אישי  קשר  לו  היה  הורים. 
אהב  ותמיד  גדולה  אחת  נשמה  היה  הוא 

לעזור ולתמוך באנשים. אפילו לא הבנו עד 
אנשים  להגיע  התחילו  השבעה  בזמן  כמה. 
שלא הכרנו ולספר לנו עליו. הוא היה מאוד 
הכירה  שלא  משפחה  אין  בירושלים,  מוכר 
אותו שם. אפילו ראש העירייה לשעבר, ניר 

ברקת״.

אבל  נגמר,  לא  והכאב  היומיומי  הקושי 
להכניס  מיוחדת  דרך  מצאו  אור  של  הוריו 
בצורת  לבית  בחזרה  השמחה  את  אליהם 
מסיבות לחתן-כלה. ״היו תקופות שחברים 
'תדליקו את  לנו  והיו אומרים  עוברים  היו 
האור בחוץ, תכניסו את האור אל הבית' כי 

לשתות  קפה  כוס  לשתות  אפילו  בהתחלה 
בגינה היה קשה לנו, כל דבר הזכיר אותו״, 
אומר אברהם, ״אנחנו ממשיכים את הדרך 
שלו ומנסים להחזיר את השמחה. בצהריים 
בימי שישי מגיעים אלינו מדי פעם קבוצות 
צעירים כדי לחגוג מסיבות רווקים ורווקות 

בגינה״.

שמאוד  משהו  היה  ולחגוג  לשמוח  "הרצון 
יאפיין את אור. לפני האירוע הוא התחיל לע

ואמר  פנה אליי  הוא  בישוב.  בוד באבטחה 
והציע  מגובשים  מספיק  לא  שהחבר׳ה  לי 
שנעשה להם מסיבה. קנינו בשרים ושתייה 
והרמנו מסיבה. הוא גיבש אותם והיה להם 
12 בליי  כל כך כיף. הם באו לכאן ונהנו עד

לה. זה היה אור שלי".

שלוש שנים לאחר הירצחו של 
אור הריש ז"ל על ידי מחבל 

בהר אדר, אביו מנסה לשמור 
על השמחה שאפיינה את בנו 

ולהחזיר את האור לחייו

משפחת הירש
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משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית
עו"ד שלומית יחזקאלי

ארגון,  חברת  פנתה  המשפטית  למחלקה 
מהפרעת  הסובלת  איבה  פעולות  נפגעת 
דחק פוסט טראומטית PTSD בבקשת סיוע 

לשיפוץ ביתה. 
קו  באוטובוס  בפיגוע  נפצעה   2004 בשנת 
נטלו  אקצה  אל  גדודי  "דן".  חברת  של   26
אחריות על הפיגוע בו נרצחה חיילת ונפצעו 
בדרגות שונות כ-40 בני אדם ביניהם, חברת 
הוכרה  במערכת(  שמור  )שמה  נ'  הארגון 

כנפגעת פעולות איבה.  
ועד  בפיגוע  נוראיים  במראות  חזתה  נ' 
סובלת מפוסט טראומה קשה  לימים אלה 
המלווה אותה בכל רגע בחייה ופוגעת קשות 
בהתנהלות התקינה של החיים וכן משפיעה 

רבות על התנהלותה בסביבה ומול החברה.

נפגעי  ארגון  ע"י  רבות  שנים  מטופלת  נ' 
פעולות איבה ועל ידי המחלקה המשפטית 
באופן אישי, גרה בדירת עמידר בבניין בן 60 
שנה. מדובר בדירת חדר בגודל 30 מ' דירה 
דלת,   ללא  ירודה,  ישנה מאוד עם תחזוקה 
וברצפה  בקירות  חורים  מתקלפים,  קירות 
מהם יצאו חרקים, מקקים ועכברים, הרצפה 
שחורה מבוקעת שגם ממנה יצאו המקקים 
והעכברים לפנים הדירה. הדבר פגע קשות 
נ'  של  הגבוה  החרדה  ובסף  חייה  באיכות 
אשר לא יכלה לנהל כל שגרת חיים שלווה 
ותקינה כאשר היא גרה בדירה כזו  והדבר 
נתן לה  ולא  אף החמיר את מצבה הנפשי 

מנוח. 
דרך  בכל  נ'  פנתה  רבות  שנים  במשך 

אפשרית לחברת עמידר וזעקה לעזרה אך 
נתקלה בסירובים פעם אחרי פעם. 

את  קיבלה  בארגון  המשפטית  המחלקה 
פניותיה, עשתה הכל כדי לסייע ופנתה גם 
לחברת  והן  לאומי  לביטוח  למוסד  הן  היא 
עמידר אך נתקלה בבירוקרטיה סבוכה, באי 
רצון לסייע. עו"ד הילה  ואי  לקיחת אחריות 
לבקר  ויצאה  לוותר  שלא  החליטה  אשכנזי 
כהן,  רועי  עו"ד  הארגון  מנכ"ל  עם  במקום 
הארגון  חברת  של  לביתה  הגיעו  השניים 
הזדעזעו  ואכן  מדובר  מה  על  להבין  בכדי 
והבינו  בדירתה  המחייה  ומתנאי  מהמראות 
כי יש צורך בהול לעשות הכל בכדי לסייע 
לשיפוץ  תרומה  לקבל  הארגון  לחברת 
סיוע  בבקשת  פנה  הארגון  מנכ"ל  ביתה.  
בישראל  השיפוצים  קבלני  להתאחדות 
ולשמחתנו,  הדברים  מצב  את  והסביר 
התאחדות קבלני השיפוצים נענתה לפניית 
הארגון לאור נסיבות המקרה  הקשות ומצב 
הדירה ותרמה שיפוץ מלא לביתה של חברת 

הארגון.

חברת הארגון פנתה בפנייה נרגשת לארגון 
ועל  העזרה  על  לב  מקרב  והודתה  היציג 
העובדה כי חייה השתנו מאז שהארגון נכנס 
למנכ"ל  להודות  מילים  לי  "אין  לתמונה. 
הארגון רועי כהן, לעו"ד הילה אשכנזי ולעו"ד 
שלומית יחזקאלי על מה שהם עשו עבורי. 
החיוך לא יורד לא מהפנים אחרי 12 שנים 

בהם חיי לא היו חיים".

המחלקה המשפטית בארגון היציג נמצאת כאן עבורכם 365 ימים בשנה ותשמח לסייע לכם בכל שאלה ובכל בעיה. 

המחלקה המשפטית בארגון מאחלת לכם ולבני משפחותיכם חג שמח, חג של בריאות, שמחה והתחדשות!

המחלקה המשפטית
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לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ
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הוראות התקשי”ר לטיפול בפניות 
של נכים

• בעקבות•פניות•של•נכים•המלינים•על•אי•	
־קבלת•תשובה•בכתב•לפניות•שהופנו•לגור
מי•ביטוח•לאומי,•נבקש•להבהיר•כי•רשות•
מנומקת• תשובה• לתת• מחויבת• ציבורית•
להלן• נושא.• בכל• אזרח• של• פנייה• לכל•
הרשות• על• החלים• והכללים• ההוראות•
על•פי•תקנון•שירות•המדינה,•)תקשי”ר(:•
)לר כלשהו• מגורם• פנייה• ־“נתקבלה•

חייב  ממשלתית(,• יחידה• או• משרד• בות•
לתת  בנושא,• העובד,•שעליו•מוטל•לטפל•
לכל• יום• עניינית בכתב תוך 14  תשובה 
המאוחר•מיום•קבלתה•או•תוך•פרק•זמן•
־קצר•יותר•שיקבע•המנהל•הכללי•של•המ
־שרד•]...[•אם•אין•העובד•מסוגל•לתת•תשו

בה•תוך•פרק•הזמן•האמור,•תישלח תוך 14 
יום תשובת ביניים,•בציון•הזמן•המשוער•
למתן•תשובה•עניינית,•בתשובת•הביניים•
יכול• שבו• המועד• מה• לציין• העובד• על•
־הפונה•לצפות•לתשובה.•נתן•העובד•תשו
בת•ביניים•כאמור,•חייב•להביאה•לידיעת•
להימנע•מלהטריח• יש• •]...[ עליו• הממונה•
את•הפונים•לבוא•למשרדים,•ובכל•מקרה•
־שבו•אפשר•להשיב•בכתב•על•פנייה•יש•לע
לפונה• משיב• מדינה• עובד• •]...[ זאת• שות•
אליו•בטלפון•או•בעל•פה,•חייב•להזדהות•
הוא• אותו• התפקיד• ובציון• המלא• בשמו•
ממלא•-•אם•נתבקש•לעשות•זאת•על•ידי•
במקור. אינן• ההדגשות• הפונה”.• •האזרח•

• זמן•	 בפרק• נענות• לא• שפניותיו• נכה•
רשאי• בתקשי”ר,• האמור• פי• על• סביר•
הציבור• תלונות• לנציב• תלונה• להגיש•
באמצעות• המדינה• מבקר• במשרד•
https://www. באתר:• מקוון• טופס•
mevaker.gov.il/he/ombudsman/
pa ge s/compl a i nt for m.a spx 

תשלום תגמולי מחיה ותט”ר
• אגף•נפגעי•פעולות•איבה•האריך•מנהלתית•	

את•תוקף•תשלום•תגמולי•המחיה•עד•סוף•
מאי•2020,•סיום•מצב•החירום.•לתשומת•
תשלום• רציפות• על• לשמור• כדי• ליבכם,•
המל לחדש• ותידרשו• ייתכן• ־התגמולים•
צות•רפואיות•שפג•תוקפן•)בעיקר•תט”ר(,•
וכדו על•טופס•הצהרת•הכנסות• ־לחתום•
מה.•נא•שתפו•פעולה•על•מנת•למנוע•עיכוב•

בתשלום.

מעון וצהרון לילדי נפגעי נפש 
וראש

• נכים•בעלי•דרגת•נכות•10•אחוזים•שהוכרו•	
אחוז• •20 נכות• בדרגת• ונכים• •,1998 לפני•
ומעלה•שהוכרו•לאחר1996,•בגין•נכות•נפש•
או•ראש,•זכאים•לסיוע•במימון•צהרון•או•
מעון•עד•גיל•שש•של•הילד•או•עד•סיום•גן•
חובה,•המאוחר•שבהם,•בניכוי•השתתפות•
לקריט בהתאם• יינתן• הסיוע• ־עצמית.•
ריונים•המפורטים•בהוראת•אגף•השיקום•
84.01.•נכים•כמפורט•לעיל,•המתקיימים•
לסיוע• זכאים• תג”מ,• או• נצרך• מתגמול•
במימון•הוצאות•פנימייה•לילדהם•בהתאם•
•לקריטריונים•המפורטים•בהוראת•84.01.

השתתפות בהוצאות עבור קייטנה 
או צהרון לילדי חד הוריות

• לה	 זכאיות,• הוריות• חד• נכות• ־נשים•
או• לקייטנות• ילד• כל• עבור• כספי• חזר•
סמלית.• עצמית• בהשתתפות• לצהרון•
או• צהרון• עבור• שונה• הסיוע• סכום•
להפנות• יש• הסיוע• למימוש• קייטנה.•
חשבו ולצרף• רווחה• לעובדת• ־בקשה•
כספי. להחזר• כתנאי• קבלה• או• •נית•

לחצן מצוקה
• ודרגת•	 בגפו,• החי• שבעים• גיל• מעל• נכה•

להתקנת• זכאי• ומעלה,• אחוז• •30 נכותו•
כפתור•או•לחצן•מצוקה•בביתו.•למימוש•
השיקום. לעובדת• לפנות• יש• •הזכאות•

חובת דיווח על שינוי פרטים 
אישיים

• הניתנות•	 וההטבות• מהזכאויות• חלק•
כמו:• משפחתי• ממצב• נגזרות• לנכים•
משפחתי:• סטטוס• לידה;• ותאריך• גיל•
אלמן,• פלוס,• גרוש• רווק,• פלוס,• נשוי•
פטירת• בציבור;• ידוע• משותפים,• חיים•
וכדומה.• בת• או• בן• הולדת• משפחה;• בן•
מהנ הנובעים• בתשלומים• לזכות• ־כדי•
לעובדת• דווחו• אנא• המשפיעים,• תונים•
באמ בנתונים• שינוי• כל• על• ־השיקום•
משפחתי. מצב• על• הודעה• טופס• •צעות•

•

התאמת רכב רפואי לנכים 
מוגבלים להגה מרוכך 

• הת	 במשרד• תקינה• אגף• הנחיות• פי• ־על•
המוגב לנכים• לבצע• איסור• חל• ־חבורה,•
בלם• ריכוך• או• הגה• ריכוך• בנהיגה• לים•

בפרט.• רפואי• וברכב• בכלל• רכב• בכלי•
לב הרפואי• שהמכון• נכים• זאת,• ־לאור•
בטרם• עוד• במרב”ד,• בדרכים,• טיחות•
אגף• חדש.• רפואי• רכב• רכשו• או• החליפו•
לב הזימון• לזירוז• יפעל• נכים• ־שיקום•
המוגבלים• לנכים• מומלץ• אז• עד• דיקה.•
את• למכור• לא• הללו• הנהיגה• לאביזרי•
•רכבם•הישן•טרם•ביצוע•בדיקה•במרב”ד.•

קנאביס רפואי ומשאף סאיקי
• לאחרונה•אישר•משרד•הבריאות•שימוש•	

בקנאביס• למטופלים• סאיקי• במשאף•
ייחו במחסנית• נמצא• הקנאביס• ־רפואי.•
נידוף•של•פרח•קנא ־דית•המכילה•שבבי•
ביס.•נכי•פעולות•איבה•המחזיקים•ברישיון•
ורופא•מוסמך•קנאביס• לקנאביס•רפואי•
שי להם• אישר• הבריאות• משרד• ־מטעם•
המוכ הנכות• עקב• סאיקי• במשאף• ־מוש•
־רת,•יהיו•זכאים•לקבל•את•המשאף•והמ
חסנית•מהמוסד•לביטוח•לאומי•בהתאם•
באגף• הראשי• הרופא• שיקבע• לעקרונות•
־השיקום•במשרד•הביטחון.•לא•יאושר•שי
־מוש•במשאף•סאיקי•לנכה•המשתמש•בת
פרחת•או•בכל•תכשיר•קנאביס•אחר,•אלא•
אם•הטיפול•הוחלף•באישור•רופא•מוסמך•
־לכך•מטעם•משרד•הבריאות.•הואיל•ומדו
בר•בטכנולוגיה•חדשה•אשר•טרם•נכנסה•
־לשימוש•מלא•באגף•השיקום,•משרד•הבי
טחון•מנהל•משא•ומתן•מתקדם•עם•הספק•

בארץ•לביצוע•התקשרות.
• על•פי•הצעת•הרופא•המוסמך•הראשי•באגף•	

־השיקום,•אנו•ממליצים•לשמור•את•החש
־בונית•עבור•משאף•או•מחסניות•אותם•רכ
שתם•כדי•להגישן•למוסד•לביטוח•לאומי•
•לאחר•פרסום•נוהל•עבודה.•נעדכן•בהמשך.

החזר תשלומים
• שאישרו•	 הוצאות• עבור• תשלומים• החזר•

הגורמים•המוסמכים•באגף•נפגעי•פעולות•
־איבה•כמו•טיפול•רפואי,•ציוד•רפואי,•תרו
וכדומה,• הרווחה• בתחום• זכאויות• פות,•
־יבוצע•תמורת•הוכחת•תשלום•והצגת•חש
בונית•מס•או•קבלה•מקורית.•נכים•שיגישו•
בקשה•מסודרת•הכוללת•את•המסמכים•
הנדרשים•בתחילת•כל•חודש,•יקבלו•את•
לנכים• מומלץ• העוקב.• בחודש• ההחזר•
להחזר• בקשות• אישי• באופן• המגישים•
תשלומים•לבקש•מהגורם•המקבל•בסניף•
צילום• גבי• על• התקבל• וחתימת• אישור•

החשבונית•והקבלות.

עדכון זכויות נכי פעולות איבה ספטמבר 2020
באדיבותו הרבה של מר אבנר גולן מארגון נכי צה”ל
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רכב רפואי העובר בירושה

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

• ־שאיר•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.
• ־השינויים•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

• ־התאמת•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• ־הועדה,•

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, אשר חל גם על נפגעי פע׳ איבה הוסכם בין היתר ש״רופאי 
האגף בלשכות יכבדו/יאמצו את המלצות הרופאים המקצועיים אליהם 
בגין הנכות המוכרת.  ניתנה  ובלבד שההמלצה  נשלחו הנכים מטעמם 
היה והרופא המחוזי סבור שאין לקבל את המלצת הרופא המקצועי, 
יבקש את אישור הרופא הראשי של אגף השיקום שלא לקבל המלצות 
פכאמור או שיפנה את הנכה לרופא מקצועי אחר. היה והרופא המקצו

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

ידי הרופא המחוזי, מתבקשים לפנות למחוזות הארגון לקבלת סיוע.

טיפול רפואי לפנים משורת הדין לנכה המתבגר

פחותה  אינה  נכותו  ודרגת  לפחות  שנה   40 לו  שמלאו  מתבגר  נכה 
50% כאשר מתוכה 30% נכות לפחות הינה על אחד מסימולי 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 

ובמכתב 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 
ולאישור 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, מכוו  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 העו  הסיוע לרכב ועד פטירת הנכה יחלפו

ברת בעלות ללא צורך בהחזר מיסים. לתקופה פחותה מ-3 שנים 
ובאישור 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 
וומעלה, 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.

ונכה 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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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 לאחת 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 ביטוח לאומי 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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ועד 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

ואלמן/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

ואלמנ/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

ואלמן/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 
ובתנאי 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 
וקבלות 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 אורתוו  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. 

והחזר 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 

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

החלמה לאחר אשפוז 
ואלמנה 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 
וידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות.לאחר אישור הבקשה יע
וביר 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  
והמוסד 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 
שמטפל/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

שהיתר 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
שאלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה מנפילת החלל או המתק
ששה 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 
שהמשפט. 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 
שמקרקעין 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, בלשש  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 להנש  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 קיש  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  שעל 

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

שיתום/ה לאחר אבחון לקות למידה, הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטי
שבת 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 רכיש  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 
שלא קיבל בעבר מימון ללימודים אחרים באמצעות ביטוח לאומי. על 
שהיתום להמציא אישור רישום וקבלה ללימודים במוסד לימודים אק
שדמי 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 
שלקבלת דמי מחיה לתקופת לימודיו המאושרת. היתום יוכל לקבל הש

תתפות ברכישת ספרים וציוד לימודי.
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סיעוד

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

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, 
אועד 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  ארפואי 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 

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

אהורים 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 

אדמי 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  אאשפוז 
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 

אהקופה. 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 

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

תרופות חד פעמיות
26 שקל לאא -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

אהורים 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  אבמונית 

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. 

אנסיעות 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 ארכב 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% 
אמההוצאה בפועל. ההחזר יינתן על בסיס תוכנית טיפול חתו
וע פירוט הטיפולים  ידי רופא השיניים הכוללת את  על  אמה 

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

אהורים זכאים לקבל השתתפות במימון לרכישת נעליים אור
אתופדיות 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 לרכיא  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 

אידי 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  קלהסיעו 
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 
ולקק 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  קברכב 
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 

קההלוואה 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  קהלוואות 
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

קהורים שאינם עובדים ואין ברשותם מקור הכנסה נוסף, ובו
קחרים להקים עסק עצמאי שיהווה עבורם מקור פרנסה ועי
קסוק, 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  קרכב 

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  קהלוואה 

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 

קלפנות כבר בשלב התכנון, כדי לקבל הסברים מלאים ומעוד
קכנים 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 

תלסיוע 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 

תמדירה, זכאים לקבל הלוואה ו/או מענק באופן חד פעמי לר
תכישת 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
תהורים 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  תחלק 
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 

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

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

1,600,000 שקל. הסיוע המת  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 

תהורים שלא נעזרו בסיוע ביטוח לאומי לצורך רכישה או הח
נטלו  והנוכחית  היחידה  דירתם  רכישת  ולצורך  דירה,  לפת 
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 

תיתרת 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 נית  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

תהלוואה 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 במעת
נק לאחת ממטרות הדיור, והוא מהווה חלופה לסיוע בהחלפת 

דירה. גובה המענק הוא עד 43,585 ש״ח.
תבדירה 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 על התקנת מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

ניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי דיור לזמן מוגבל 
תותלוי 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 תגמות  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, ומת  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 תלהצטרפות לקבוצת תמיכה 
חוז המטפל.

מתנדבים
מתנדבים  ומפעילים  מגייסים  באגף  הסוציאליים  העובדים 

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

תאנשי מקצוע. המעוניינים בקשר עם מתנדב יפנו לעובד הסו
ציאלי במחוז המטפל.
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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+₪ 9,101.95

תגמולי אלמנות

בואו הצטרפו אלינו
@לעמוד הפייסבוק של הארגון

בעידן האינטרנט, הפייסבוק והרשתות החברתיות, אנו שמחים לספק 
בזמן  נחוץ  מידע  מעבירים  הארגון  עובדי  שבו  נוסף,  תקשורת  אפיק 
זכויות  על  מידע  למצוא  אפשר  המחוז  של  הפייסבוק  בדף  אמת. 

ולהתעדכן בזמן אמת על פעילויות המחוז.
נפגעי  ארגון  לייק לדף הפייסבוק    של  אנו מזמינים אתכם לעשות 
אחרינו  ולעקוב  ישראל,  במדינת  היציג  הארגון    איבה  פעולות 

irgun.irgun �      באינסטגרם

וכתובות מייל, כדי  ליצור קשר עם משרד הארגון, לעדכן מספרי טלפונים  זו, מכלל חברינו  אנו מבקשים בהזדמנות 
הארגון  של  האינטרנט  אתר  באמצעות  אלינו  לפנות  מוזמנים  אתם  נושא.  בכל  רציף  קשר  על  לעמוד  שנוכל 

irgun@irgun.org.il :השתמשו בטופס "כתבו לנו" או בכתובת המייל WWW.IRGUN.ORG.IL

רכב יציג נכון ליום 2.7.2018
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טבלאות תשלום תגמולים והטבות
הסכומים מעודכנים למדד חודש מרץ 2019

תגמול פרישה מוקדמת

יקבל סךפרש בגילאחוזי נכות

100%50-593,550.09

80%602,840.07

70%612,485.06

60%622,130.05

40%631,420.03

20%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

1450שעות ליווי

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  * 57,820₪עד 7,480₪עד 50,440₪עד 29%-20%
מהסכום הנקוב בעמודת דירה  

.ראשונה
כ מיועדים  "הסכומים בעמודת הסה* 

סידור ראשון  +לרוכשי דירה ראשונה
כאלה שלא נעזרו בסידור ראשון  )

(בעבר
נכים פגועי רגליים  * 

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

.החלפה

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

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

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

360,210₪עד 34,710₪עד 326,940₪עד 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 תחתונותומעלה35%-נכות מ
61,929עד פגוע לב או ריאותומעלה60%-נכות מ

61,929עד בכל סוגי הפגימות90%-100%נכות של 

סיוע ברכישת דירה לנכים  מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
(נכות מיוחדת)100%+ שינויים להתאמת דירתו של  

נכה או דירת הוריו שהוא  
מתגורר בה עמם

20%-49%18,042
35%ומעלה או נכה 50%

תשלוםרמה28,274פגוע גפיים תחתונות

שינויים להתאמת דירת הוריו  
של נכה משותק לביקורים  

בבית הוריו
+100%28,27411,668,400

שינויים להתאמת דירה בתנאי  
או  /שכירות עבור נכה משותק ו
החזרת דירה מושכרת  

28,27421,401,500מיוחדת+ 100%לקדמותה

התקנת מעלון

ומעלה או נכה 50%
פגוע גפיים 35%

108,461תחתונות

+  100%הטבות נלוות לדיור 
(מיוחדת)

ניכוי דמי חבר
75נכים עד גיל 

75נכים מעל גיל כולל

\ביטוח שנתי למעלית
6,022מעלון

35.1535.28דמי חבר בארגון
______21.84*ביטוח חיים קיבוצי
7.037.03קרן עזרה הדדית

6,022שער חשמלי
64.02₪42.31כ"סה
להגשת תביעות יש לפנות למשרדי  *

.    הארגון
2019דמי ביטוח חיים החל מינואר *

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

–18-69: משפחות בקבוצת גיל
,52,000₪

–70-75: משפחות בקבוצת גיל
26,000₪

אנו ממליצים למלא כתב מינוי מוטבים  *
, ולשלוח אותו למשרדי הארגון בפקס

.במייל או בדואר
אנו קוראים לחברי הארגון  , בנוסף*

לפנות לארגון לצרף את בני ובנות זוגם  
לביטוח החיים                                                                                                      

:  ביטוח סיעודי**
לבירורים לעניין  

ביטוח סיעודי של  
חברת הראל ניתן  
לפנות לסוכנות  
הביטוח מבטח  

-1סיימון בטלפון 
800-201-028

לבירורים בעניין  ** 
ביטוח בריאות של  
חברת הראל ניתן  
לפנות לסוכנות  
,  הביטוח אינטר

-03אלדד הר זיו 
6374444

1,800דוד שמש

1,600קולטים

112,700הלוואה לשיפוצים



ב.  צילום תעודת זהות של החבר + ספח ותעודת זהות של המתגייס.



רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

10 2 3 4 5 6 7 8

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

בכבוד, 
בהוקרה 
ובהנחה!

הטבות בלעדיות על מגוון דגמי יונדאי לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה

ללא כפל מבצעים *3805
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-088 ,253-087TUCSON - Panoramic, Prime Plus 6

253-089 ,253-086TUCSON - Elite Turbo, Elite7
481-225 ,481-227
481-229 ,481-233Santa Fe - Luxury, Supreme, Premium7

צריכת דלק ממוצעת בליטריםדגם
ל-100 ק"מ*

דרגת
זיהום אוויר

Elite Turbo 1.6 ל׳ TUCSON 6.313בינעירוני8.4עירוני
Elite 2.0 ל׳ TUCSON 7.115בינעירוני10.6עירוני

Panoramic, Prime Plus 2.0 ל׳ TUCSON6.915בינעירוני11.0עירוני
Luxury 4X4 2.2 ל׳ דיזל SANTA-FE5.514בינעירוני7.3עירוני

Supreme 4X2 2.2 ל׳ דיזל SANTA-FE5.315בינעירוני7.2עירוני
Lux & Prem 4X2 2.4 ל׳ בנזין SANTA-FEהדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 7.1152009בינעירוני13.3עירוני**

EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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