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"כתובת ובית לנפגעים 
ולבני משפחותיהם"
ראש עיריית שדרות אלון דוידי, 

בריאיון מיוחד לאחר פתיחת סניף 
ארגון נפגעי פעולות איבה בעיר

]עמ' 18[ 

רפורמת "נפש אחת" 
יוצאת לדרך ]עמ' 06[ 

הנצחה חוצה גבולות 
מיזם ההנצחה של עמותת

"מתכון עם זיכרון" ]עמ' 14[ 



בודה?
מחפשים ע

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו6050*

אם נקבעו לכם לפחות 20% נכות,
אנחנו יכולים לסייע לכם

לבדיקת זכויותיכם התקשרו למוקד השיקום המקצועי

02-6463488
ועובד שיקום ייצור עמכם קשר. או פנו באמצעות אתר הביטוח הלאומי/שיקום מקצועי,

אגף השיקום בביטוח הלאומי מציע לכם מגוון תוכניות וכלים שיסייעו לכם להשתלב בעבודה:

 חיפוש עבודה באמצעות כלים דיגיטליים.
 שימוש ברשתות חברתיות ויצירת נטוורקינג.

 סימולציה לראיונות עבודה, כולל ראיונות בוידאו.
 סדנאות קצרות ממוקדות לחזרה לעולם העבודה.

 כתיבת קורות חיים.

השירות אישי, וניתן על ידי עובדי שיקום ועובדי השמה המומחים בשוק העבודה.



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 אתיקה

רו״ח יצחק ניסים נציג סקטור הנכים,

גזבר הארגון ויו״ר ועדת הכספים

עו"ד רותי פרמינגר חברת ועד מסקטור נכים, 

יו"ר ועדת חקיקה 

ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

רח׳ בית אורן 9, ת״א, מיקוד 67319

טל׳: 03-6884729 | פקס: 03-6884724

irgun@irgun.org.il :מייל

www.irgun.org.il :אתר

 ארגון נפגעי פעולות איבה-הארגון

היציג בישראל

 בשער: ראש עיריית שדרות אלון דוידי 

| צילום: גולן סבג

עורכת אחראית: עו"ד שלומית יחזקאלי

עורכת: רחל נחמה-עבדי

עיצוב גרפי: ענת קריספין-דעואל

כתיבה והגהה לשונית: עו"ד הילה אשכנזי, 

עדי רומנו

 צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה -

 הארגון היציג

מנהלת הפקה: יעל שחר

מנהלת המגזין: קרן עובדיה ]050-7491791[

 Keren.Ovadia@haaretz.co.il

מנהל סטודיו הארץ: בני דניאל 

מנהל מחלקת מוספים מיוחדים: ארז אכטל, 

ereza@haaretz.co.il

מודעות: סטודיו הארץ 

עיבוד תמונה: עיתון הארץ

דפוס: גרפופרינט הארץ

הארץ המחלקה המסחרית: שוקן 21, תל אביב

זכויות היוצרים על האיורים המופיעים במוסף 

 shutterstock זה שייכות למאגר התמונות

)אלא אם צוין אחרת(

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות 

וסגנונן. תוכן המודעות הוא על אחריות 

המפרסמים בלבד

חדשות 
רפורמת "נפש אחת" יוצאת לדרך ✿ תו המידות לאפקטיביות לארגון 

נפגעי פעולות איבה ✿ ועדת חקיקה הוקמה למען זכויות נפגעי פעולות 
איבה ✿ לראשונה באולימפיאדה: דקת דומייה לזכר 11 חללי מינכן ✿ ארגון 

נפגעי פעולות איבה בימי מבצע "שומר החומות" 06-11

הנצחה 
מיצב הנצחה לזכר בני משפחת הרן נחנך נהריה ✿ מתכון עם זיכרון: 

הנצחה חוצה גבולות 12-16 

מחלקה משפטית 
תנאי הזכאות להכרה כנפגע פעולות איבה ✿ טיפולי שיניים לנכי פעולות 

איבה - שיפור התנאים 26-27 

כתבות 
ראש עיריית שדרות בריאיון לאחר פתיחת 
סניף ארגון נפגעי פעולות איבה בעיר 18 

משפחות השכול: סיפורם האישי של בני 
משפחות שאיבדו את יקיריהם בפעולות 

איבה 22-25 

זכויות והטבות 
מענקים, הטבות ועדכונים לנפגעי פעולות

איבה ולבני משפחותיהם 29-42

תוכן
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25
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חברים יקרים,
החודשים האחרונים, מאז 
הביטאון הקודם, בהם החזיר 

אותנו הגל הרביעי לריחוק חברתי 
ולבדידות היו קשים, ואנו בארגון 
החלטנו לעשות מעשה: להוביל 

להגדלת השירותים והאפשרויות 
עבור חברי הארגון.

לראשונה, יש לארגון נפגעי 
פעולות איבה סניף פעיל נוסף באזור הדרום 

שנפתח בעיר שדרות, המאויש ע"י עובדת 
סוציאלית, ובימים אלה אנו בסיומו של הליך לפתיחת סניף נוסף באותה מתכונת 

בעיר ירושלים.
העובדה שהארגון היציג נמצא במגמת התרחבות היא עבורנו הגשמת החזון 
והמטרה. בחודשים האחרונים הפעלתי את כל כובד משקלי על מנת שהממשלה 
החדשה תיקח אחריות על הקמת היכל הנצחה לאומי לזכר חללי פעולות איבה 

בהר הרצל, וכבר התגבשה טיוטת הצעת מחליטים שממשלת ישראל אמורה 
לאשר במהלך אחת מישיבות הממשלה הקרובות.

נפגשנו עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ועם מנהלת אגף האיבה בכדי להניע 
את החלת רפורמת "נפש אחת" על נכי פעולות איבה הסובלים מפוסט טראומה,  

והמטרה שלנו היא לגרום לכך שכל הזכויות המגיעות לנכי צה"ל יהיו שוות גם 
עבור נפגעי פעולות איבה, לא רק בחוק אלא גם בביצוע בפועל. 

בגיליון הנוכחי ניסינו להציג בפניכם תיאור של העשייה הרחבה שלנו. תוך כדי 
משבר הקורונה קיימנו ערב תרבות בסימן תמיכה בתושבי הדרום, יום כיף לחברי 

הארגון מהמגזר הדתי, פרויקט חלוקת תיקים לילדי כיתה א', טקס חלוקת מלגות 
לסטודנטים שלנו ועוד.

כולנו תקווה שנעבור את התקופה הקשה במהרה ובבריאות שלמה.
אנו, כאן בארגון, נעשה הכל כדי להמשיך ולתמוך בכם, משפחות השכול, נכי 
פעולות איבה ובני משפחותיכם. אבקש להזכיר לכם כי אנו כאן למענכם בכל עת.

בברכה,
אייבי מוזס,

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג במדינת ישראל 

דבר מנכ"לדבר יו"ר

חברים וחברות יקרים, 
ביטאון זה מבטא עבורי-תקווה, 

כשמו כן הוא. תקווה להגשמת 
חזון הארגון והפיכתו לארגון בעל 

סניפי משנה ברחבי מדינת ישראל. 
ההתחלה באזור הדרום, בשדרות 

בסניף שמהווה כתובת ובית לתושבי 
הדרום. בחרנו להקים את הסניף בעיר 

שדרות אשר שילמה ב-21 השנים 
האחרונות את המחיר הכבד תחת 

איום הטילים והרקטות. גם ברגעים אלו, 
חיים בחרדה תושבי העיר שדרות וכל אזור הדרום.

בהמשך עתיד להיפתח סניף בבירת ישראל ירושלים. המטרה היא להנגיש 
את שירותי הארגון לחברי הארגון, לתת מענה משפטי וסוציאלי ולאפשר לחברים 
להיפגש עם עו"ס מטעם הארגון אשר תלווה אותם ותסייע להם בהליך השיקום 

מול המוסד לביטוח לאומי.
שיתוף הפעולה שלנו עם קרן ניקולא באומן ז"ל מניב בימים אלו פרויקטים 

חדשים אשר כולם למען נפגעי פעולות איבה. 
שיתוף הפעולה הניב עד כה קבלת מענקים לטיפולי שיניים לאלמנות/ים 

ויתומי/ות. 
פרויקט תל"א - תוכנית ליווי אישית ליתומים, מלגות לסטודנטים/יות, 

הכשרה מקצועית, חוגים ועוד.
צוות הארגון, חברי הוועד והיו"ר, נחושים לגרום לכך שכל נפגע פעולות איבה 

ירגיש שיש לו כתובת ובית לפנות בכל דבר ועניין. אנו פועלים מול ממשלת ישראל 
וכנסת ישראל להביא לכך שהארגון יקבל את המעמד והתמיכה הראויים לו, 

בדיוק כמו הארגונים המקבילים לנו במשרד הביטחון; אנו מובילים שיתוף פעולה 
עם ארגון נכי צה"ל לשילוב נפגעים שלנו בבתי הלוחם; אנו ממשיכים בפרויקטים 

של בר ובת מצווה לילדים נפגעי פעולות איבה; ממשיכים את שיתוף הפעולה 
הפורה עם ארגון I.V.O.W על מנת להוציא משלחת של ילדים למחנה קיץ בקנדה 

בשנה הבאה, וממשיכים בשיתוף פעולה עם עמותת חזון לישראל בפרויקטים של 
 מלגות לסטודנטים וחלוקת תיקים לילדי כיתה א'. 

כל העשייה הנפלאה הזו מטרתה אחת: להעניק כמה שיותר תמיכה וסיוע לכם 
הנפגעים. בימים אלו, אנו נמצאים עדיין במאבק מול נגיף הקורונה ואני גאה 
שמשרדינו ממשיכים לעמוד לרשותכם בכל רגע נתון ללא הפסקה. בגיליון 

הנוכחי ניסינו להביא לכם גם את סיפורי הגבורה ואלו אשר מעוררים השראה, כוח 
ותקווה. אנו מזמינים אתכם לכתוב לנו ולקחת חלק בביטאונים הבאים כדי לחשוף 

לתודעה את ההתמודדות עם פצעי הטרור. 
לראשונה, אנו משלבים פרויקט מיוחד במינו: "פרויקט מתכון עם זיכרון", 

שילווה כל גיליון מעתה ואילך כדי להנציח את זכר החללים בצורה שמדברת לכל 
אדם ואדם. תודה לכל העוסקים במלאכה למען נפגעי פעולות איבה: למנכ"ל 
המוסד לביטוח לאומי ולצוות המוסד על שיתוף הפעולה. מטרתנו משותפת: 

להעניק לכם את ההרגשה שאתם לא לבד במאבק ובהתמודדות עם פצעי הטרור. 

שלכם, 
רועי כהן, עו"ד

מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג במדינת ישראל 
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 יונדאי מזמינה את חברי ארגון נפגעי פעולות איבה ליהנות מהטבות מיוחדות 
על מגוון דגמי יונדאי כולל סנטה-פה ופאליסייד, רכבי ה-SUV המפנקים.

בכל אולמות התצוגה

הטבות בלעדיות על מגוון דגמי יונדאי
לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה

ללא כפל מבצעים *3805

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

481-274
481-275

Santa Fe-Supreme 2x4
Elite 4x48

481-278
 481-277
481-276

Palisade Premium
Palisade Luxury
Palisade Limited

רמת8
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

8764210 53

דגם
צריכת דלק
בליטרים

ל-100 ק״מ*

דרגות
זיהום
אוויר

 Santa Fe Supreme 2x4 14משולב6.3דיזל 2.2 ל׳
Santa Fe Elite 4x4 15משולב6.4דיזל 2.2 ל׳

 Palisade Premium 2x4 15משולב10.5בנזין 3.8 ל׳
 Palisade Luxury 4x4 15משולב11.1בנזין 3.8 ל׳
Palisade Limited 4x4 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 152009משולב11.1בנזין 3.8 ל׳**

 EU 2017/1151,  EPA 40 CFR. PART 86 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 7421זיהום מירבי 8 9 10 11 12 13 14 155 63

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק
בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

בכבוד, בהוקרה ובהנחה!



בדרישה ליישם את ההטבה לכל נפגע פעולות איבה 
המוכר בגין פוסט טראומה, זאת בהתאם לסעיף 8 
לחוק התגמולים לפיו "דין נפגע או בן משפחה כדין 
נכה לפי חוק הנכים והתקנות לפיו או בן משפחה 
כמשמעותו לפי חוק משפחות החיילים והתקנות 
לפיו לעניין כל חיקוק אחר המעניק טובת הנאה, 
פטור או הנחה", ציינה עו"ד יחזקאלי והוסיפה "אנו 
מתחייבים להמשיך להילחם עבור נפגעי פעולות 
איבה, לעמוד לצדכם עד לקבלת זכויותיכם וכלל 

ההטבות הנלוות לרפורמה". 

המשיכו להתעדכן עמנו על אופן מימוש זכויותיכם: 
www.irgun.org.il

בפתח-תקווה כתגובת ייאוש ומצוקה לטיפול בו. 
יצוין כי ההצעה להחלת הרפורמה התקבלה ואושרה 
חרף העובדה שהיה מדובר בממשלת מעבר שהבינה 
כי מדובר בדיני נפשות של ממש וקיימת דחיפות 
בקידום הרפורמה ויישום מידי של הצעדים בהקשר 
של הטיפול והשיקום של נפגעי פוסט טראומה בפרט. 

בשנים האחרונות פעלו במשרד הביטחון מספר 
ועדות אשר בחנו קידום רפורמות בתחומים שונים 
הנוגעים לזכאויות נכי צה"ל, לרבות סוגיית שיפור 
השירות הניתן לנכים. במסגרת זאת, המליצו הוועדות 
השונות, ובפרט הוועדה בראשות האלוף במיל' 
איל בן ראובן, על הגדלה משמעותית של המענה 
הטיפולי והשיקומי הניתן לנפגעי פוסט טראומה, על 
מתן מענה כוללני לצרכיה הייחודים של אוכלוסיית 
הנכים המתבגרים ועל קידום תיקוני חקיקה שונים 
)דוגמת ביטול מבחן ההכנסה ורפורמה בתגמולי 
המחייה המשולמים מכוח חוק הנכים(. לצורך מימוש 
ההמלצות נדרשת הקצאת משאבים משמעותיים 
שיאפשרו למשרד הביטחון לשפר באופן משמעותי 

את השירות לו זכאים נכי צה"ל ומערכת הביטחון. 
את יישום הרפורמה כבר רואים הלכה למעשה, 
וכבר ביום 30.6.21 הודיע משרד הביטחון על התחלת 
היישום באמצעות אגף השיקום, שיעניק לנכים 
המוכרים בגין פוסט טראומה סל שנתי בגובה 5,000 

שקלים לטיפולים אלטרנטיביים לפי בחירתם. 
בנוסף ילדי נכים המוכרים כפגועי פוסט טראומה, 
ראש ונפש יהיו זכאים לטיפול פסיכולוגי, וכן הוסרה 
מגבלת השנים לטיפול פסיכולוגי לבני ובנות זוג ולהורים, 

כך שהטיפול יאושר לפי צורך וללא מגבלת זמן.
במקביל נפגשו לפני כחודשיים יו״ר הארגון אייבי 
מוזס, מנכ״ל הארגון עו״ד רועי כהן, מנהלת המחלקה 
המשפטית עו״ד שלומית יחזקאלי, עו״ד הילה אשכנזי 
ועדי רומנו עם מנכ״ל הביטוח הלאומי עו״ד מאיר 
שפיגלר ומנהלת אגף איבה אסנת כהן על מנת לדאוג 
כי עיקרי רפורמת ״נפש אחת״ ייושמו על נכי פעולות 
איבה. אנשי המוסד לביטוח לאומי אכן נענו לבקשת 
נציגי הארגון והבטיחו כי יחלו לפעול למען יישום 

הרפורמה גם על נכי פעולות איבה. 
עו"ד שלומית יחזקאלי אף פנתה לבטל"א 

בתום מאבק ממושך אושרה בממשלה בחודש 
מאי האחרון רפורמת "נפש אחת" שמטרתה שינוי 
משמעותי בהליכי ההכרה, השיקום והטיפול בפצועי 
צה"ל. זאת לאחר חודשים ארוכים שארגון נכי צה"ל, 
בהובלת עידן קליימן יו"ר הארגון ואבי לרמן מנכ"ל 
הארגון, פעלו במרץ מול משרד הביטחון עד לאישור 
הרפורמה בממשלה הקודמת ועיגונה בקווי היסוד של 

הממשלה ה-35 שהושבעה. 
בארגון נפגעי פעולות איבה מברכים את מובילי 
המאבק על פועלם ומציינים כי מדובר ב"הישג 
היסטורי למען נכי צה"ל ופצועי מלחמות ישראל אשר 
זכאים וראויים לטיפול ושיקום הולם מהמדינה אשר 

שלחה אותם להילחם למענה".
בין עיקרי הרפורמה שאושרה: הגדלת סל 
הטיפולים לפצועי פוסט טראומה; "שער הכניסה" 
ותנאי הזכאות להכרה ולבחינת אופן פעולת הוועדות 
הרפואיות; הסדרת תקציבים ועיגון זכויות; הגדלת 
תקני כח האדם – תגבור העובדים בתחומי השיקום, 
הטיפול הרפואי והרווחה; ביטול חקירת עברם של 
הפצועים; מינוי נציב קבילות הנכים; שיפור השירות 
והפעולה באגף השיקום; תיקון תקנות הנכים 
)ביטול מבחן הכנסה, רפורמה בתגמולי המחייה(; 
 מימון סיוע משפטי – פטור מעמידה במבחני הכנסה. 
עיקרי הרפורמה בטיפול בנפגעי פוסט טראומה 
כוללים פתיחת מוקד 24/7; הקמת מרכז מחקר, 
מרכז טיפולי ובית מאזן; מימון טיפולים אלטרנטיביים 

והרחבת קבוצות תמיכה ומסלולי הכשרה מקצועית.
הצעת הרפורמה עלתה לסדר היום התקשורתי 
ולשיח הציבורי בעקבות האירוע הקשה בו נכה צה"ל 
איציק סעידיאן הצית עצמו מול משרדי אגף השיקום 

הרפורמה, שאושרה לאחרונה 
בממשלה לאחר מאבק ממושך של 
ארגון נכי צה"ל, כוללת בין השאר 

הגדלת סל הטיפולים לנפגעי פוסט 
טראומה והרחבת המענה הטיפולי 

והשיקומי לאוכלוסיית הנכים

חדשות

גם השנה: תו המידות 
לאפקטיביות לארגון 
נפגעי פעולות איבה 

ארגון נפגעי פעולות איבה קיבל גם השנה 
את "תו המידות לאפקטיביות", שתוקפו עד 

ספטמבר 2023. התו 
מעיד כי הארגון מחויב 
להתמקדות בתוצאות, 

לשיפור מתמיד ולהשגת 
השפעה חברתית. 

מידות-  חברה לתועלת 
הציבור וארגון ללא כוונת 

רווח - מבקשת לקדם 
אפקטיביות כאמת מידה 

עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים 
חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות 

דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות 
לשינוי השיח הציבורי. משפחות ונכים יקרים, 

דעו כי אנו גאים לקום כל בוקר ולעשות 
למענכם בקידום החקיקה, בשמירה ובמימוש 

הזכויות, בהפקת אירועים וקיום פעילויות 
העשרה וכמובן בהנצחת חללי פעולות האיבה.

פעילות נמרצת 
בארגון להחלת 
רפורמת "נפש 
אחת" על נכי 
פעולות איבה

ובדיונים השונים במשרדי הממשלה ובמוסדותיה. 
ג. לפעול לשיתוף מלא ופעיל של הארגון בהליכי 
חקיקה ותקנות, הן באמצעות פנייה לגורמים 
הרלוונטיים לקבלת עמדת הארגון בנושאים השונים 
והן באמצעות חברות מן המניין בוועדות ייעודיות ו/

או פורומים לנושאים הללו. 

במידה ויש נושאים הדורשים לדעתכם את 
התערבות וטיפול הארגון היציג, ניתן לפנות לוועדת 
החקיקה במייל irgun@irgun.org.il ולקבל מענה 

בהקדם. 

צור מסקטור משפחות שכולות ודן בושקניץ מסקטור 
יתומים. בישיבות הוועדה משתתפים גם מנכ"ל 
הארגון עו"ד רועי כהן והיועצת המשפטית עו"ד 

שלומית יחזקאלי. 
תפקידיה של ועדת החקיקה הם:

א. ליזום תיקוני חקיקה רלוונטיים לאוכלוסיית 
נפגעי פעולות איבה במטרה להביא לשיפור איכות 
חייהם ורווחתם, וכן לפעול לתיקון עוולות ועיוותים 
הקשורים לנפגעים הקיימים כיום בחקיקת משנה, וכן 

בכל הוראה והסדרה הקשורה כאמור. 
ב. להשתתף בדיוני הוועדות השונות בכנסת 

הוועד הנבחר של ארגון נפגעי פעולות איבה 
החליט לאחרונה על הקמת ועדת חקיקה שתטפל 
בקידום / שינוע חקיקה למען זכויות נפגעי פעולות 
האיבה, הנצחת חללים ודאגה לרווחת המשפחות 

השכולות. 
חברי הוועדה מייצגים נפגעי פעולות איבה מכל 
הסקטורים: יו"ר הוועדה היא עו"ד רות פרמינגר, 
חברת הארגון מסקטור הנכים, חברי הוועדה הנוספים 
הם יו"ר הארגון, אייבי מוזס, המייצג את המשפחות 
השכולות, וחברי הארגון איה חצב צרפתי מסקטור 
אלמנות/אלמנים, גדי רוזנולד מסקטור הנכים, יוסי 

בין תפקידי הוועדה: ייזום תיקוני חקיקה רלוונטיים לאוכלוסיית נפגעי פעולות איבה במטרה 
להביא לשיפור איכות חייהם ולרווחתם

ועדת חקיקה למען זכויות נפגעי פעולות איבה 
הוקמה בארגון היציג

נציגי הארגון במפגש עם מזכיר הממשלה | צילומים: יח"צנציגי הארגון במפגש עם שר הרווחה 

פגישת עבודה מוצלחת של נציגי ארגון נפגעי 
פעולות איבה ושר הרווחה והביטחון החברתי 
מאיר כהן, התקיימה לאחרונה במהלכה נדונו 
הארגון.  בפעילות  הקשורים  נושאים   מספר 
בפגישה, שהתקיימה בחודש אוגוסט האחרון, אליה 
הצטרף מנכ"ל הבטל"א עו"ד מאיר שפיגלר, השתתפו 
מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן, יו"ר הארגון, אייבי מוזס, 
מנהלת המחלקה המשפטית, עו"ד שלומית יחזקאלי 
ועו"ד הילה אשכנזי שפרסו מספר נושאים בפני השר 

כהן, האחראי על הטיפול בנפגעי פעולות איבה. 
אייבי מוזס, דרש כי רפורמות "נפש אחת" תחול 
בהקדם על כל סעיפיה על נכי פעולות איבה בהתאם 
לסעיף 8 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 
התש"ל, הקובע כי כל זכות או הטבה המגיעה לנכי 

צה"ל מגיעה גם לנכי פעולות איבה. 
בנוסף הציגו נציגי הארגון בפני השר את התוכנית 
להקמת היכל הנצחה ממלכתי לזכר חללי פעולות 
האיבה בהר הרצל ודרשו להסדיר את התקציב 

השוטף לארגון נפגעי פעולות איבה.
השר מאיר כהן גילה רצון רב לסייע, התחייב 
ליישום רפורמת "נפש אחת" על אוכלוסיית נכי 

 רווחה וביטחון חברתי: פועלים למען 
נפגעי פעולות איבה

הקמת היכל הנצחה לחללי פעולות איבה בהר הרצל והסדרת תקציב הארגון, נדונו בשתי 
פגישות שקיימו נציגי הארגון עם שר הרווחה ועם מזכיר הממשלה

פעולות איבה, הודיע כי הוא תומך בהקמת ההיכל ואף 
הצהיר כי יעלה את הנושא בישיבת הממשלה. 

פגישה נוספת התקיימה בחודש אוגוסט עם 
מזכיר הממשלה הנכנס שלום שלמה. במהלך הפגישה 
פרסו נציגי הארגון בפני מזכיר הממשלה את הצרכים 
המיוחדים שיש לאוכלוסיית נפגעי פעולות איבה 
במדינת ישראל ואת העיוותים הרבים הקיימים 

בחוק ובאופן הטיפול באוכלוסייה זו. נציגי הארגון 
ביקשו ממזכיר הממשלה לתמוך בכל הזדמנות 
בקידום זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה. גם 
בפגישה זו נדונו בין שאר הנושאים קידום הקמת 
היכל ההנצחה לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל 
וקידום הסדרת תקציב קבוע לארגון היציג למען 

המשך פעילותו הסדירה.

אחת ההפגנות לפני החלת רפורמת "נפש אחת" )צילום: יח"צ(
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חדשות

מקבלת המלגה חן אביטבול, עו"ד רועי כהן, אייבי מוזס, ברי ובתיה סגל | צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

לראשונה באולימפיאדה:
דקת דומייה לזכר 11 חללי מינכן 

49 שנים לאחר רצח 11 הספורטאים הישראלים במינכן, 
נפתחו המשחקים האולימפיים בטוקיו 2021 בדקת דומייה 
לזכרם. זו הפעם הראשונה בה האירוע הטרגי מקבל התייחסות 

באירועי הפתיחה של האולימפיאדה. 
בחודש ספטמבר 1972 התקיימה אולימפיאדת מינכן 
ה-20. מדינת ישראל שלחה לאולימפיאדה 15 ספורטאים, 
נשים וגברים, בכדי לייצג את מדינתנו בכבוד בשלל 
תחומי הספורט. במהלך האירועים האולימפיים נרצחו 11 
ספורטאים, חברי המשלחת הישראלית ע"י מחבלים מארגון 

"ספטמבר השחור". 
שני חברי משלחת ישראלית נרצחו בתוך מגורי המשלחת 
ותשעת חברי המשלחת הנותרים הוחזקו כבני ערובה במשך 
19 שעות עד שלבסוף נרצחו במהלך ניסיון חילוץ כושל של 

כוחות הביטחון המקומיים. 
במשך 49 שנים דרשו משפחות החללים, ובראשם 
האלמנות אילנה רומנו ואנקי שפיצר, לציין את זכר החללים 
בטקס הפתיחה בכל אולימפיאדה אך פעם אחר פעם הוועד 

האולימפי סירב בטענה כי אין לערב יחד פוליטיקה וספורט.
הסירוב העיקש והלא מובן גרר לאורך השנים ביקורות 
קשות ממשפחות החללים, מהוועד האולימפי של ישראל 
ומקהילות יהודיות ברחבי העולם אשר דרשו שוב ושוב לציין 
את זכר הספורטאים באירוע המסמל יותר מכל את הירצחם. 
בנוסף, שרי ושרות התרבות והספורט במדינת ישראל נפגשו 
במהלך השנים עם נציגי הוועד האולימפי בנושא אך ללא 
הצלחה. לפני 4 שנים, נפגשה שרת התרבות והספורט דאז, ח"כ 
מירי רגב, עם נשיא הוועדה המארגנת של אולימפיאדת טוקיו  

יושרו מוריו וביקשה לכבד את זכר החללים בדקת דומייה.
וכך לאחר מאבק ממושך ולחץ ציבורי ומדיני נרחב, החליט 
הוועד האולימפי לפתוח את אולימפיאדת טוקיו 2021 בדקת 
דומייה לזכר 11 חללי טבח מינכן. רוב משפחות החללים קיבלו 
את הבשורה בשידור חי, כמו שאר צופי המשחקים בכל רחבי 

העולם. 
מדינת ישראל בירכה על היוזמה ועל הצדק שנעשה וכך 
גם משפחות השכול בתקווה שהוועד האולימפי יאמץ את 

המחווה גם באולימפיאדות הבאות. 

יהי זכרם של 11 חללי טבח מינכן ברוך
דוד ברגר ז"ל

 יוסף גוטפרוינד ז"ל
 משה ויינברג ז"ל

 אליעזר חלפין ז"ל
 מרק סלבין ז"ל
 זאב פרידמן ז"ל
 יוסף רומנו ז"ל
 קהת שור ז"ל 

 אנדרי שפיצר ז"ל 
 עמיצור שפירא ז"ל 
 יעקב שפרינגר ז"ל 

54 מלגות בסך 2,000 שקלים כל אחת חולקו לסטודנטים חברי הארגון ע"י בתיה וברי סגל מייסדי עמותת "חזון 
לישראל". באירוע המרגש, שהתקיים בתחילת אוגוסט במרכז מילניום במודיעין, השתתפו הסטודנטים מכל רחבי 

הארץ יחד עם בני משפחותיהם. במהלך האירוע האזינו המשתתפים להרצאתו של דני בושקניץ, יתום פעולת 
איבה, אשר סיפר על האירוע בו איבד את הוריו וניצל בנס יחד עם אחיו. דני סחף את הנוכחים במסע חייו המטלטל 

תוך שהוא מנעים בקטעי נגינה ושירה. עוד השתתפו באירוע יו"ר הארגון אייבי מוזס, חבר הוועד המנהל אריק 
דור ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן שבירך את הסטודנטים והוריהם הנרגשים ואיחל להם הצלחה בשנת הלימודים 

האקדמאית. 

חלוקת ילקוטים לילדים העולים לכיתה א' התקיימה גם השנה בטקס חגיגי. אירוע זה הוא חלק ממסורת רבת שנים 
ומתקיים בזכות תרומתם של בתיה וברי סגל מעמותת "חזון לישראל", אשר תורמים רבות לארגון ולנפגעי פעולות 

האיבה. 50 הילדים, שקיבלו במתנה תיק יוקרתי עם כלי כתיבה, נהנו מהופעת ליצנית וכמובן מכיבוד מתוק. את 
המשפחות הנרגשות והילדים קיבל צוות הארגון עם יו"ר הארגון אייבי מוזס, חבר הוועד אריק דור ועו"ד רועי כהן 

מנכ"ל הארגון, שסיפר על המאמצים לייצג את המשפחות השכולות והנכים: "מפה אנחנו מוסרים לכולם חיבוק גדול, 
לא ניתן לטרור לנצח. קחו את הילדים היפים האלה ותאמרו להם שהשמיים הם הגבול- אנחנו עם ישראל חי וחזק". 

ההורים הנרגשים הודו בדמעות לאנשי הארגון על הטקס והשי היוקרתי ועל מגוון הפעילויות בשנת הקורונה.
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אלדד הר זיו סוכנות לביטוח
השקט הנפשי שלך - זו המשימה שלי 

אלדד הר זיו סוכן הביטוח של ארגון נפגעי איבה וחברי הארגון , סוכן ביטוח בעל וותק בענף 
הביטוח של יותר מ28 שנה. במהלך השנים סייעתי לעשרות חברים לממש את הזכויות המגיעות 
להן בתביעות שונות מול כל חברות הביטוח בכל תביעה ללא קשר לפוליסות השייכות רק לארגון.

 רחוב המחשב 1 נתניה  •  09-8644656
eldad@eldadrz.co.il   •   054-4228044   •   אלדד הר זיו  

 סירקו עכשיו את הבר קוד הבא 
ותוכלו להגיע אלי ישירות במייל בווטסאפ או בנייד האישי שלי.

w w w.eldadbituah .co. il  

•  ביטוח החיים של כל חברי הארגון מנוהל בחברת 
הפניקס הישראלי וכולל את כל חברי הארגון. על מנת 
לקבל פרטים תוכלו ליצור עימי קשר ולקבל את עיקרי 
הפוליסה וסכומי הביטוח כמו כן לוודא מינוי מוטבים 

בתוקף.

•  ביטוח בריאות הכולל את כל נכי פעולות איבה מנוהל 
בחברת הראל וכולל כיסויים חשובים ומצילי חיים כמו 
תרופות שאינן בסל הבריאות, השתלות איברים, וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל. הפוליסה ניתנת להרחבה לכל המשפחה 
בעלויות מיוחדות ובעלויות נמוכות משמעותית. יש ליצור 

עימי קשר לבדיקת כיסויים ומימוש תביעות באם ישנן 
תרופות שאינן בסל הבריאות.

•  הצעות מחיר לחידושי פוליסות רכב ודירה בהנחות 
מיוחדות עבור חברי הארגון.

•  סדר בתיק הביטוח המשפחתי, בדיקת עלויות וכיסוי 
ביטוח, בדיקת כפילויות ביטוח.

•  שיפור במסלולי דמי ניהול בפנסיות קיימות. 

•  ליווי בתביעות ביטוח מול כל חברות הביטוח, שמירה 
על זכויות המבוטח מול חברת הביטוח.



רקטות ופצצות מרגמה. מירי הרקטות על ישראל 
נהרגו 8 אזרחים ישראלים )ביניהם ילד בן 5(, ושלושה 
אזרחים זרים. בנוסף, חייל צה"ל סמ"ר עומר טביב נהרג 

מירי נ"ט. 
 

הרוגי מבצע "שומר החומות":  
סהומיה סנטיש, )32(, אשקלון

נלה גורביץ, )52(, אשקלון
לאה יום טוב, )63(, ראשון לציון

אילנה כהן, )67(, ראשון לציון
חליל עווד, )57(, כפר דהמש
נאדין עווד, )16(, כפר דהמש

עידו אביגל, )5(, שדרות

והצתות של בתי עסק בבעלות יהודים, בתי כנסת 
ובתי מגורים של יהודים. 

במהלך המבצע שוגרו לעבר ישראל כ-4,360 

מבצע "שומר החומות" בחודש מאי האחרון, 
העמיד את נציגי ארגון פעולות האיבה בשיאה 
של פעילות סיוע רחבה, בין השאר באמצעות 
 חמ"ל שהקים הארגון במטה הארצי בתל אביב. 
"שומר החומות", המבצע רחב ההיקף של צה"ל 
ברצועת עזה, במהלכו הותקפו למעלה מ-6,500 
מטרות טרור, החל בערב יום ירושלים לאחר שארגוני 
הטרור הפלסטינים בהובלת חמאס החלו בירי רקטות 
מאסיבי לירושלים. המבצע נמשך 12 ימים עד להפסקת 

האש שנכנסה לתוקפה ב-21 במאי בשעה 02:00.  
במקביל למבצע הצבאי בעזה, החלו פורעים 
מקרב ערביי ישראל, בעיקר בערים המעורבות, 
לחולל  מהומות אלימות, ניסיונות לינץ', ונדליזם 

חמ"ל מיוחד ופעילות רחבה לסיוע ולתמיכה במשפחות. הפעילות הנמרצת של אנשי 
ארגון נפגעי פעולות איבה במהלך מבצע "שומר החומות"

חדשות

"שומר החומות": 14 הרוגים במבצע הצבאי 
ובמהומות ברחבי הארץ

יישוב בדרום הארץ במהלך מבצע "שומר החומות" | צילום: אילן אסייג

מבצע "שומר החומות" | צילום: אילן אסייג

אורלי לירון, )52(, מושב נטעים
גרשטו פרנקו, )55(, רמת גן

יגאל יהושוע, )56(, לוד
מרים אריה, )85(, מושב שתולים

חווה וקנין, )73(, חולון
סיקהרין חסאנגמרים, אזרח תאילנד, מושב אוהד

ויויראוואט קרונבורי, אזרח תאילנד, מושב אוהד
יהי זכרם ברוך

סבב הלחימה גבה את חייו של עידו אביגל בן ה-5 משדרות, שהינו ההרוג 
הצעיר ביותר במבצע "שומר החומות". עידו נפצע אנושות מפגיעת רקטה 
שחדרה לביתו ונפטר בבית החולים. אמו שני ואחותו תהל בת ה-7 נפצעו וכן בן 

דודו נועם אברג'יל. 
במהלך ימי הלחימה ביקר יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה אייבי מוזס את 
הפצועים בבתי החולים וניחם את משפחות ההרוגים בביקורי תנחומים. באחד 
הביקורים בבית החולים "ברזילי" באשקלון פגש את שני אביגל אמו של הילד 
עידו הי"ד, ואז הודיע על החלטתו לקבוע את סניף מחוז דרום של הארגון בעיר 
שדרות. המקרה הטרגי של משפחת אביגל עורר זיכרונות קשים במוזס, שאיבד 
את בנו טל בן ה-5 באירוע איבה לפני 34 שנה. "הרגשתי את בני טל באותו הרגע, 

ילד קט שנרצח מול עיניי, בדיוק כפי שקרה לאמא של עידו בשדרות", סיפר. 

נופש מפנק לתושבי הדרום
בזמן מבצע "שומר החומות", הפעיל כאמור ארגון נפגעי פעולות איבה חמ"ל 
במטה הארצי בתל אביב, והגביר את האמצעים שיוכלו לסייע במתן אוזן קשבת 

לנפגעים ולבני משפחותיהם.
בין השאר פעל הארגון כדי להוציא את משפחות נפגעי פעולות איבה 
להפוגת נופש בבתי מלון בצפון. בהובלת הארגון היציג ועיריית שדרות יצאו 
כמאתיים תושבי שדרות נפגעי פעולות איבה לסופ"ש מפנק במלון "לאונרדו" 

בעיר טבריה לאחר שבועיים של לחימה בדרום. 
"במהלך מבצע 'שומר החומות' קיבלנו מאות פניות של נפגעים המשוועים 
לעזרה שכל בקשתם היתה לצאת מטווח הירי", מספרת עו"ד שלומית יחזקאלי 
מנהלת המחלקה המשפטית בארגון, שיחד עם צוות המחלקה גילתה כי המדינה 
העבירה תקציב לראשי הרשויות בדרום הארץ על מנת שיוציאו את התושבים 
לימי הפוגה מחוץ לטווח הירי. צוות המחלקה בראשותה הקים חמ"ל ופעל לילות 
כימים במטרה לדאוג לבריאותם, רווחתם וביטחונם של נפגעי פעולות האיבה 
המתגוררים באזורי העימות. "פעלנו במהירות ויצרנו קשר עם כל ראשי הרשויות 
בדרום, ודרשנו כי ישימו בראש סדר העדיפות את נפגעי פעולות האיבה, אשר 
כבר נפצעו בגופם ובנפשם בסבבי לחימה קודמים, ויוציאו אותם לימי הפוגה 

שהם כה זקוקים להם", מספרת עו"ד הילה אשכנזי. 

 סבב הלחימה גבה את 
חייו של עידו אביגל בן ה-5 

משדרות, שהינו ההרוג 
הצעיר ביותר במבצע "שומר 
החומות". עידו נפצע אנושות 

מפגיעת רקטה שחדרה 
לביתו ונפטר בבית החולים
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הנצחה 

"החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר זולת ההם 
אשר עברו עם רוח לילה מאחר מזיכרונם הוא לעולם 

לא ימחה" )נתן יונתן( 

42 שנים מאז הרצח המזעזע, התקיים בעיר 
נהריה טקס מרגש במהלכו הוסר הלוט ממיצב 
הנצחה לזכרם של דני, ענת ויעל הרן ז"ל והשוטר 
– סמ"ר אליהו שחר ז"ל. בני משפחת הרן והשוטר 
שחר נרצחו באירוע טרור הצרוב בזיכרון הקולקטיבי 
של מדינת ישראל, כאשר חוליית מחבלים, בראשה 
עמד סאמיר קונטאר, הגיעה בסירת גומי לנהריה ביום 
22.4.1979. המחבלים שירדו לחוף פרצו לדירתם של 
בני משפחת הרן ובטרם הגיעה תגבורת משטרתית 
לקחו כבני ערובה את דני הרן ובתו עינת לחוף הים 
שם רצחו את האב וביתו. בחוף התפתח קרב יריות בין 
חוליית המחבלים לבין שוטרים וחיילי צה"ל במהלכו 

נרצח השוטר אליהו שחר. 
לפני ארבעה חודשים התקיים על חוף הים של 
נהריה טקס במהלכו נחנך אתר ההנצחה לדני, עינת ויעל 
הרן ז"ל. בטקס המרגש השתתפו ראש עיריית נהריה 
רונן מרלי, אסנת כהן, מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח 
לאומי, יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה אייבי מוזס, חבר 

הוועד אריק דור וחברת ועדת הנצחה איה חצב. 
אתר ההנצחה כולל מיצב שהוא פרי חזון, חשיבה 
ויצירה משותפת של האמן אפי חוג'סטה ומשפחת 
הרן אשר ביחד עיצבו ובנו את המקום, תוך התחשבות 

מירבית בהשתלבותו בנוף הטיילת. 
דברים שנשאה סמדר הרן במהלך הטקס: "שנים 

רבות שכנה בבדידותה חלקת הים בה אנו עומדים 
היום מסתירה סודותיה וצופנת יופיה וכאבה. לאחר 
ארבעים שנה כחלק מעבודות הקמת הטיילת היא 
נחשפה. עם התגלותה פרשה זרועותיה אלינו לרווחה 
כאומרת: הגיע הזמן לזכור, קיראו לעוברי האורח 
הבאים וההולכים, לילדים הבונים בחול ארמונות 
והשיבו את קול מצהלותיהם. יבואו כולם לחלקת חוף 

זו יהיו עימנו ויזכרו: היינו כאן.
"אנחנו עמדנו פה והקשבנו, שבנו אל המקום 
פעם אחר פעם, פסענו על הסלעים, ליטפנו את החול, 
וטבלנו רגלינו במים המלוחים מחפשים כיצד לבנות 
לזיכרון בית ומקום. מתוך געגועים ואהבה גדולה נולד 

המיצב מהים, מהסלעים, מהאופק וממתארו העגול 
האינסופי. במו ידינו, יחד עם האמן אפי חוג'סטה, 
יצרנו את חלוקי האבן בהם הטמענו חול רך על אבניו 
ועל קונכיותיו. ידענו שלּו יכלו דני, עינת ויעל ז"ל היו 
אומרים 'שבו איתנו כאן'. בידיים מלאות רצון וכמיהה 
יצרנו ספסל מעוגל החובק ברוך את שלושת חלוקי 
האבן. אורחים רבים יעברו כאן, יישבו ספונים בצל 
המסוכך מחום ומגן מגשמי החורף. יישבו יחד ולבד 
ומולם הים וקצף הגלים ומילותיו של נתן יונתן חרוטות 

ומהדהדות גם עבורם". 

יהי זכרם ברוך לעד

סמדר הרן, נציגי ועדת הנצחה, אסנת כהן וצוות המוסד לביטוח לאומי בהשקת אתר ההנצחה | צילום: יח"צ

 אתר הנצחה למשפחת הרן ז“ל
נהריה 2021

האנדרטה בחוף נהריה בעיצוב האמן אפי חוג'סטה | צילום: יח"צ

מיצב הנצחה לזכרם של בני משפחת הרן נחנך בחוף הים של נהריה 

"יבואו כולם לחלקת חוף זו 
יהיו עימנו ויזכרו: היינו כאן"
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בשנה האחרונה "מתכון עם זיכרון" הפך לעמותה, 
והמטרה העיקרית היא להרחיב את הפעילות 

ולאפשר הנצחה חוצה גבולות בארץ ובעולם. 
"אנחנו פועלות כבר כמעט שש שנים, ולאורך 
השנים התרחבנו וגדלנו. המטרה העיקרית שלנו היא 
לאפשר הנצחה נגישה, מרגשת ומלאת משמעות 
בעבור המשפחות השכולות והמשתתפים. בשנתיים 
הראשונות עיקר הפעילות התקיימה בקהילה 
היהודית במינסוטה ארה"ב, שם קיימתי למעלה מ-25 
מפגשי בישול מרגשים, עם יותר מ-250 משתתפים 

בכל הגילאים", מספרת עדן.
"בארבעה השנים האחרונות אנחנו פועלים בכל 
הארץ, מהצפון ועד אילת, ומקיימים את הפעילות 
בבתי ספר, תנועות נוער, מוסדות לימוד שונים, 
ארגונים, עמותות, חברות ובתי אבות במפגשי 
בישול של 'מתכון עם זיכרון' לאורך כל השנה. כמו 
כן, אנשים פרטיים נכנסים לאתר, בוחרים מנה 

ופעולות איבה, וכך נולד מיזם ההנצחה הייחודי "מתכון 
עם זיכרון" - המכניס את הזיכרונות למטבח.

"הנצחה נגישה, מרגשת ומלאת משמעות"
"אוכל וזיכרון יוצרים חיבור מרגש", מספרת עדן. 
"זוהי דרך הנצחה ייחודית המחברת בין משפחות 
שכולות, שחולקות את המנות שאהבו יקיריהן שלא 
שבו הביתה לטעום אותן, לבין משתתפים מרחבי 
הארץ והעולם שמבשלים לזכרם, טועמים ומתרגשים".

 בתום השליחות בארה"ב, שבה עדן ארצה 
ובעזרת צוות מופלא של מתנדבות, הפיצו יחד 
את הרעיון, שבמהרה אומץ על ידי משפחות רבות 

שהצטרפו אליהן. 
כיום "מתכון עם זיכרון" מתקיים בישראל ובחו"ל, 
בבתי ספר, בתנועות ובארגוני נוער, בעמותות, 
בקהילות יהודיות ברחבי העולם, ברשויות מקומיות 

ובארגונים נוספים. 

"מתכון עם זיכרון" הינו מיזם הנצחה ייחודי לזכר 
חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה דרך בישול מתכונים 
אהובים והסיפור שמאחוריהם, במסגרתו מתקיימים 
מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל. 
המיזם מאפשר למשתתפים להכיר את הסיפורים 
של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה בדרך 

מרגשת וייחודית. 
המיזם יצא לדרך בשנת 2015 על ידי עדן קוהלי, 
במהלך פועלה כשליחה של הסוכנות היהודית 
בקהילה היהודית במינסוטה ארה''ב, בין השנים 

 .2015-2017
עדן הציבה לעצמה למטרה שיום הזיכרון בזמן 
השליחות שלה יהיה המשמעותי ביותר, וחיפשה רעיון 
שיאפשר ליצור חיבור עמוק, אמיתי וארוך טווח בין 
הקהילה היהודית במינסוטה ליום הזיכרון בישראל, 

ובפרט למשפחת השכול. 
מתוך חיפוש אחר דרך לחבר את היהודים 
בתפוצות ליום הזיכרון של ישראל, עלה הרעיון של 
חיבור דרך אוכל ומתכונים אהובים של חללי צה״ל 

עמותת "מתכון עם זיכרון", 
עוסקת בדרך הנצחה ייחודית 

המחברת בין משפחות שכולות, 
שחולקות את המנות שאהבו 

יקיריהן, לבין אנשים רבים 
מהארץ ומהעולם

מתכון עם זיכרון:
הנצחה חוצה גבולות 

 אוכל וזיכרון יוצרים חיבור מרגש. זוהי דרך הנצחה 
ייחודית המחברת בין משפחות שכולות, שחולקות את 
המנות שאהבו יקיריהן שלא שבו הביתה לטעום אותן, 

לבין משתתפים מרחבי הארץ והעולם שמבשלים לזכרם, 
טועמים ומתרגשים"

הנשים המובילות את מיזם "מתכון עם זיכרון" | צילום: יח"צ

מפגש בישול -זיכרון בקהילה היהודית בניו זילנד | צילום: יח"צמפגש בישול לזכר הדר כהן בביה"ס | צילום: יח"צ

אירוע פורים של עמותת "מתכון עם זיכרון" בבית ספר | צילום: יח"צ

הנצחה 

ומבשלים לזכר החללים. אנשים בוחרים לבשל 
לבד, או עם הילדים והמשפחה בבית או עם חברים 
 קרובים. כל אחד מבשל באופן שמתאים לו". 
במקביל לפעילות זו פועלת העמותה ברחבי העולם, 
ע"י שליחים של הסוכנות היהודית ובכך ישראלים 
שמתגוררים בחו"ל ועוד רבים שנחשפים למיזם 

ברשתות החברתיות- בוחרים לבשל עם משמעות. 
אתר האינטרנט של "מתכון עם זיכרון", מאפשר 
לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום, להכין מתכונים של 
חללים, ולהתחבר לסיפורים דרך הטעמים. לאתר 
עולים מדי יום מתכונים נוספים, צילומים וסיפורים של 

חללים ובני משפחותיהם. 

השאיפה של עדן ושותפיה למיזם היא שרבים 
יבחרו להצטרף ולהכניס ערך מוסף לארוחות ולמפגשים 
 בחייהם, על ידי בישול מתכונים אהובים על חללים. 
"כל המתכונים מרגשים ומשמעותיים עבורי. יש 
משפחות שאני מלווה כבר שש שנים, וזה מרגש אותי 
כל פעם מחדש שמנציחים אותם ומחיים את זכרם 
וזיכרונם", אומרת עדן. משפחות רבות מצטרפות 
בשבועות האחרונים למיזם, כל אחת עם המיוחד במתכון 
שלה המלווה בזיכרון אישי, לכל מנה סיפור והיא עולם 

ומלואו של חלל ומשפחה, טעמים, ריחות וזיכרונות. 
העמותה קוראת למשפחות נוספות להצטרף 

למיזם ולדרך הנצחה הייחודית להם. 
מוזמנים ליצור קשר בצירוף של מתכון באתר 
האינטרנט או ברשתות החברתיות ולהנציח את יקירכם. 

 כתובת ליצירת קשר:
www.matkonzikaron.co.il :אתר האינטרנט שלנו 

matkonzikaron - אינסטגרם 
taste of memories" פייסבוק - מתכון עם זיכרון 

טל': דניאל 052-5328811

 אתר "מתכון עם זיכרון", 
מאפשר לכל אחד, בכל זמן 

ובכל מקום, להכין מתכונים 
של חללים, ולהתחבר 

לסיפורים דרך הטעמים. 
לאתר עולים מדי יום 

מתכונים נוספים, צילומים 
וסיפורים של חללים ובני 

משפחותיהם
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שרה, אלמנתו של רמי קמחי | צילום: יח"צ

הנצחה 

לטעום ולא לשכוח 
סיפורו האישי ומעורר ההשראה של רחמים 

)רמי( קמחי 1944-2002, שנרצח במהלך 
אינתיפאדת אל-אקצה

 

רמי קמחי, יליד העיר שומן שבבולגריה, בנם השלישי של זפירה ויעקב 
קמחי ז"ל, עלה לישראל בשנת 1948 יחד עם הוריו ושלושת אחיו יוסף, 

משה וניסים, שהתיישבו בעיר יהוד. 
בשנת 1962 התגייס לצה"ל ושירת כנהג נגמ"ש. כציוני נלהב המשיך 
לשרת במילואים במשך 25 שנה, השתתף במלחמות ישראל וקיבל אות 
מלחמת ששת הימים, אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום 

הגליל. בתום שירותו הצבאי החל לעבוד בתעשייה האווירית. 
את אשתו שרה הכיר רמי בשנת 1970 במסגרת עבודתו בבקעת הירדן, 
בעת ששירתה כחיילת בצנחנים. לאחר שנה נישאו השניים ועברו להתגורר 
בראשון לציון, העיר בה הקימו את ביתם והביאו לעולם את ילדיהם פזית, 

משה וקובי. 
בשנת 1987 פקדה את משפחת קמחי טרגדיה. בעת שרמי היה 
בנסיעה מטעם עבודתו בתעשייה האווירית התרחשה תאונת דרכים לאחר 
שהרכב בו נסע התפוצץ לפתע. רמי נפצע אנושות, רגלו הימנית נקטעה 
וידיו נפגעו קשה - זאת לאחר שבמשך שעות נלחמו הרופאים על חייו 

וביצעו בו ניתוחים רבים. 
במהלך השיקום הארוך והמורכב היה רמי עטוף בבני משפחתו 

שעודדו, תמכו והרעיפו עליו אהבה.
חודשים רבים לקח לרמי להתאושש מהטראומה ולהשלים עם מצבו 
שהשתנה מן הקצה אל הקצה. רמי זכה ללוות את ילדיו 
לחופה ולראותם מקימים משפחות. לרמי ושרה נולדו 
שני נכדים מהבת פזית: עדי ויריב. נכדים שהחזירו את 
החיוך הרחב על פניו של רמי. 12 שנים לאחר התאונה 

הקשה, רכש לעצמו רמי מונית והחל לעבוד. 
ביום שלישי 7.5.2002 בשעות הערב במהלך 
אינתיפאדת אל-אקצה הסיע רמי לקוח ל"מועדון 
שפילד" בראשון לציון שם פוצץ עצמו מחבל עמוס 
מזוודות נפץ וגרם לפציעתם של 55 איש ולהירצחם של 
15 איש ביניהם רמי. מותו של רמי היכה בתדהמה את 
חבריו הרבים שתיארו אותו כאדם משכמו ומעלה, מלח 

הארץ, ציוני, אוהב אדם ואיש משפחה מסור. 
רמי אהב את כל המאכלים שהכינה אשתו שרה, 
אותם למדה מאמו שחלקה איתה באהבה את רזי 
המטבח הבולגרי, ביניהם בוריקיטס, בורמליקוס, 

ממולאים ועוד. 
בחגים ובשבתות מקפידה שרה לשמור על המסורת 
המשפחתית הקולינרית ולבשל לבני המשפחה 

ולחברים שזוכים לטעום ממטעמיה. 

קישואים ממולאים
מצרכים: קישואים, בצלים, גמבה, אורז, בשר טחון.

תבלינים: כורכום, פלפל שחור, מלח, פפריקה אדומה, 
פטרוזיליה.

אופן הכנה: לטגן 2 בצלים חתוכים לקוביות/לרצועות. 
כאשר הבצל משחים מעט לתבל בפלפל שחור, מלח, 

פפריקה ולהוסיף רצועות של גמבה אדומה )אפשר גם 
פרוסות עגבנייה(. כאשר הכל מתרכך מסדרים בסיר את 

הקישואים הממולאים.
מילוי הקישואים: חותכים קישואים ומרוקנים את החלק 

הפנימי. בסיר מטגנים בשר טחון עם בצל ופטרוזיליה 
במעט שמן חם, מוסיפים פלפל שחור, מלח, א.מרק עוף, 
100 גרם רסק עגבניות ומים חמים. בסיר נפרד מרתיחים 

במים 2 כוסות אורז, למשך 15 דקות. מערבבים עם הבשר 
הטחון וממלאים את הקישואים. מסדרים את הקישואים 

הממולאים בסיר, שופכים מעל 100 גרם רסק עגבניות 
שמערבבים עם כוס מים חמים וכפית מרק עוף, פלפל 

שחור, וקורט סוכר. מבשלים על אש גבוה ואז מנמיכים לאש 
נמוכה לשעה נוספת. אח"כ אפשר להכניס 10 דקות לתנור 

גריל עליון.
בתיאבון!
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מחוז דרום של הארגון בעיר.

מסתכלים לקושי בעיניים
היוזמה נולדה בימי המבצע המתוחים, במהלכם 

אחראית למען שלומם וביטחונם של תושבי האזור, 
תוך שמירה על חיילי צה"ל. אין לנו שום עניין לצאת 

למלחמה שבה לא נשיג את השקט התמידי''.
מה צופן העתיד עבור העיר שלך?

''שדרות כבר מזמן סומנה כיעד אטרקטיבי 
ומבוקש בכל הארץ וזאת בזכות האופי של העיר - 
עיר קהילתית וחמה עם תושבים מדהימים ושירות 
מהטובים ביותר שניתנים בארץ ע"י עובדי עירייה 
מסורים. אנחנו עם הפנים קדימה, לקראת קליטה של 
משפחות חדשות ממקומות שונים בארץ בתקופה 
הקרובה, בהן גם משפחות של בני ובנות שדרות 
שחוזרים לעיר שונה מאוד מזו שעזבו בעבר ואף 
פותחים בה עסקים ומאמינים בה. באמצעות קמפיין 
חדש שעולה בימים אלו נאפשר לכל תושבי ישראל 
לגלות את שדרות מחדש ולתושבי העיר להרגיש גאים 

ששדרות היא הבית שלהם.
"שדרות מתפתחת ומתרחבת נוכח ההשקעה 
המאסיבית בתשתיות, בפיתוח אזורי תעסוקה, 
מוסדות ציבור, פתרונות תחבורה מתקדמים, בבניית 
מוסדות חינוך, בפיתוח חיי פנאי, תרבות. כל אלו 
מצטרפים להשקעה גדולה בקהילה, לצד שדרוג 
השכונות הוותיקות שלנו. פעילות ענפה זו הופכת את 
העיר למבוקשת על אף האתגר הביטחוני מזה למעלה 

משני עשורים''.

כאחד מלקחי המבצע, ובניסיון לחזק את החוסן 
העורפי, החליטו בעיריית שדרות ובארגון נפגעי 
פעולות איבה לקדם יוזמה משותפת שקרמה עור 
וגידים בתחילת החודש הנוכחי, עם הקמה של סניף 

נפצעו מפעולות איבה אחרות. אנו מלווים במהלך 
השנים את אותן משפחות, אך כמובן שלארגון נפגעי 
פעולות האיבה, שהוא הארגון היציג בישראל, יש 
חשיבות עליונה בשיתופי פעולה מסוג אלו והתרומה 

שלו היא רבה מאוד''.
מהי המדיניות של עיריית שדרות לטיפול 

בפגועי הנפש והחרדה?
''במהלך כל שנות ההתמודדות שלנו עם הטרור 
מעזה, אנו נותנים מענה מקיף ומשלים לנפגעים, 
הן לנפגעים פיזית והן לנפגעי פוסט-טראומה. אנו 
מלווים את אותן משפחות ומסייעים להן מול מוסדות 
המדינה, יחד עם מרכז חוסן שמציע מענים רבים הן 
לילדים והן למבוגרים. אנו בשאיפה שלא נידרש יותר 
למתן המענים הללו, אך ככל שנידרש עיריית שדרות 

תיתן ותעשה הכל למען תושביה''.
כמי שטעם מהשדה הפוליטי וחזר לכור 

מחצבתו, האם ''דין שדרות כדין תל אביב''?
''אני לא מציע לצה"ל את תוכניות העבודה ובטח 
לא לממשלה. כראש עיר הרי שיש לי חובה מוסרית 
אחת והיא לדרוש ביטחון למען התושבים היקרים שלי. 
יש לי תחושת אחריות אדירה כלפיהם ועל כן הדרישה 
שלנו ברורה מאוד ומסתכמת במילה 'ביטחון'. הכוונה 
היא לא לעוד מבצע ושוב חוזר חלילה לטפטופים, 
ירי והסלמה חוזרת, אלא טיפול שורש בצורה הכי 

''שומר  חמישה חודשים חלפו מאז מבצע 
החומות'', שהעניק שוב תזכורת כואבת למציאות 
הביטחונית העגומה עמה מתמודדים תושבי שדרות, 

עוטף עזה ויתר יישובי הדרום מזה כ-20 שנה.

הגיעו לארגון היציג עשרות פניות מתושבי הדרום 
בבקשות לעזרה מכל תחומי החיים. לאור הצורך 
שהתגלה הבינו ראשי הארגון כי אין מנוס בהקמת סניף 
דגל לארגון בדרום, אשר יוכל לשרת נאמנה את פגועי 
הנפש והתושבים הנאלצים, על שלא עוול בכפם, לעמוד 

בחזית המאבק מול הטרור הרדיקלי מרצועת עזה.
מי שנרתמה כאמור למשימה הנעלה היא עיריית 
שדרות והעומד בראשה, ראש העיר אלון דוידי, 
שזה מכבר פרש ממפלגת ''ימינה'' בגלל התנגדותו 
להצטרפות לממשלת השינוי, והחלטתו להמשיך 
בתפקידו כראש הרשות. האחרון הצליח תוך חודשים 
ספורים בלבד להעמיד לרשות הארגון תשתית פיזית 
שתכליתה לשרת את עובדי הארגון וכן את תושבי 
המרחב כולו, הזקוקים השכם והערב למענה מיידי 
בהיבט הפיזי, משפטי, חברתי וסוציאלי, נוכח מצבם 

הפיזי או הנפשי המעורער.
בראיון מיוחד מגולל דוידי את אשר על ליבו, 
ומבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את 
האחריות הרבה המוטלת על כתפיו על מנת להקל, 
ולו במעט, על הסבל המתמשך של תושבי העיר אשר 
סובלים מנחת זרועם של ארגוני החמאס והג'יהאד 
האיסלאמי, הנמצאים מרחק קילומטרים בודדים מהם.

''אני מברך על פתיחת הסניף החדש של ארגון 
נפגעי פעולות האיבה בעיר'', הוא מכריז. ''אין לי ספק 
שיהיה זה סניף מרכזי ומקצועי למען תושבי שדרות 
והסביבה, מקום שישמש כתובת ובית לנפגעים 
ולבני משפחותיהם, ובתוכו מרכז סיוע וקשר למיצוי 
זכויותיהם, כולל תמיכה סוציאלית ומשפטית במידת 
הצורך. לנו כעירייה חשוב לתת את השירות המיטבי 
לתושבי העיר, בצורה שתקל עליהם את הסבל הנורא 
ותמתיק להם מעט את הקושי והאתגר עמם הם 

מתמודדים בעל כורחם''.
כיצד נוצר הקשר עם הארגון?

''במהלך מבצע 'שומר החומות' נוצר קשר פורה 
בין ארגון נפגעי פעולות האיבה לבין העירייה, שהוביל 
ליציאת משפחות הנפגעים להפוגות במקומות שונים 
בארץ. מיד לאחר המבצע קיימנו ישיבת עבודה עם 
מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן והצוותים המקצועיים 
המשותפים, והחלטנו מיד להיענות לצורך של הקמת 
סניף הארגון בשדרות. התהליך היה קצר מאוד 
ויעיל בהנחייתי, כאשר תוך מספר חודשים מתנ"ס 
שדרות דאג להקצות משרד שתפקידו לספק עבור 
נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם מענה הולם, 
בסמוך לביתם. נמשיך לשתף פעולה עם הנהלת 
הארגון, בראשותו של היו"ר היקר אייבי מוזס, המנכ"ל, 
רועי כהן, וכל יתר אנשי הצוות המקצועי בארגון. זו 
ההזדמנות להודות להם על עשייתם למען רווחתם 
של נפגעי פעולות האיבה. הקמת הסניף בשדרות, היא 

חלק חשוב ומשמעותי מכך''.
האם הקמת סניף הדגל של הארגון דווקא 

בשדרות היא צעד סמלי?
''כמובן שהקמת הסניף דווקא בעיר כמו שדרות 
היא מיוחדת וחשובה. לצערנו, במהלך השנים נהרגו 
ונפצעו תושבים מרקטות קסאם, ואחרים נהרגו או 

יוזמה משותפת של עיריית שדרות וארגון נפגעי פעולות איבה, הובילה להקמת סניף דגל של הארגון בעיר. 
 המטרה: לשמש כתובת לפגועי נפש וחרדה, המתמודדים מזה כ-20 שנה מול מציאות ביטחונית מעורערת. 

ראש העיר אלון דוידי מכריז בריאיון מיוחד: ''נעשה וניתן הכול למען התושבים'' / גיא פישקין

"סניף ארגון נפגעי פעולות האיבה 
בשדרות ישמש בית וכתובת 
לנפגעים ולבני משפחותיהם"

עו"ד רועי כהן, מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה, ראש עיריית שדרות, אלון דוידי ויו"ר הארגון אייבי מוזס בחנוכת הסניף בשדרות | צילומים: גיל ביטן

"מענה מקיף ומשלים לנפגעים". פתיחת סניף שדרות 

עו"ד רועי כהן ואייבי מוזס בטקס השקת הסניף בשדרות 

ריאיון 

1819 www.irgun.org.il | אוקטובר 2021 | תקווה  www.irgun.org.il | 2021 תקווה | אוקטובר



האני מאמין 
"ארגון נפגעי פעולות איבה עבורי הוא המקום 
שמאפשר לי להשפיע ולסייע לאנשים. כעובדת 
סוציאלית אני רוצה להביא את כלל היכולות שלי על 
מנת לשפר את איכות חייהם של האנשים ולהפוך את 

חייהם לטובים יותר".

תחומי אחריות 
"במסגרת עבודתי בארגון אני אמונה על הטיפול 
בנפגעים תושבי הדרום ובני משפחותיהם. העיר 
שדרות, יישובי עוטף עזה וכלל הישובים סובלים זה 20 
שנה, ואנשים חיים כאן תחת ירי טילים כדבר שבשגרה. 
המטרה שלי היא להקל עליהם בכל נושא ועניין שיש 
להם מול הרשויות, הבירוקרטיה והקשיים הנלווים 
לפציעה ולהוות עבורם בית לכל מענה, בתחומי 

סניף שדרות של ארגון נפגעי פעולות איבה נפתח 
לפני כחודשיים למען אלפי תושבי העיר ואזור הדרום 
המוכרים כנפגעי פעולות איבה. את פעילות הסניף 
מרכזת תושבת העיר שני אלדרוב, בוגרת מכללת 

ספיר במחלקה לעבודה סוציאלית. 

מטרות ויעדים
שני פועלת בהתאם לאמנת הארגון למען קידום רווחת 
נפגעי פעולות איבה ויישום זכויותיהם מול המוסד 
לביטוח לאומי ורשויות נוספות, ומלווה את הנפגעים 
ובני משפחותיהם בכל נושא על מנת לשפר את איכות 
חייהם בצל הפגיעה. בנוסף, במסגרת תפקידה היא 
עוסקת במיצוי ובמימוש זכויות, ליווי וטיפול אישי, 
סיוע סוציאלי, אירועי תרבות ופנאי למען רווחת 

הנפגעים ובני משפחותיהם ועוד. 

"להשפיע ולסייע לאנשים". שני אלדרוב | צילום: יח"צ

העושים במלאכה

שני אלדרוב | רכזת מחוז דרום בארגון נפגעי פעולות איבה

הטיפול, מיצוי זכויות, הרווחה, התרבות והפנאי". 

פני השטח 
"בתקופת עבודתי הקצרה עברתי מספר אירועים 
משמעותיים בפעילויות עבור בני משפחות: חלוקת 
סלי מזון לקראת ראש השנה, חלוקת תיקים לילדים 
העולים לכיתה א', ובהרשמות לחוגים המתקיימים 

במתנ"ס שדרות".

רגע בלתי נשכח 
"דווקא ביום הראשון שלי בסניף שדרות הופעלה 
אזעקת צבע אדום ברחבי העיר והיה מטח של 
קאסמים על העיר, זאת לאחר שקט של מספר 

חודשים מאז מבצע 'שומר החומות'". 

בשעות הפנאי 
"אני נהנית מסופי השבוע שלי לאחר שבוע עבודה 
עמוס וממפגש לארוחת שישי יחד עם המשפחה, שבו 
אני נהנית מהאוכל ומהאווירה המשפחתית. בנוסף אני 
נוהגת לעיתים קרובות לטייל בארצנו היפה יחד עם 

חברים ולגלות מקומות חדשים עם נופים מרהיבים". 

אנו מאחלים לשני בהצלחה רבה ומזמינים את 
הנפגעים תושבי הדרום לתאם פגישה ולהיעזר בה.

ליצירת קשר: 03-6884729
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להגשת בקשות



מירב ובני משפחתה לא עזבו אותה לרגע וטיפלו 
בה במסירות, עד שיצאה מבית החולים. לאחר שנה 
וחצי חזרה מירב לעבודתה במשרד ממשלתי, לאחר 
שגם היא טופלה בהמלצת פרופ' ריבקינד בטראומה 

שעברה. 
"אחרי אירוע כזה החיים משתנים לגמרי. אמי, 
שניהלה עסק משפחתי ואת משק הבית, כבר אינה 
מתפקדת כבעבר, וכולנו מתמודדים עד עכשיו עם 
השלכות האירוע, בזכות והודות לאבי היקר איציק 
קלה שתומך ומחזק תמיד את המשפחה, דאג ודואג 

להחזיר אותנו לאט לאט לשגרה". 
בעקבות     אצלך  עברו  מחשבות  איזה 

האירוע? 
"כאישה דתיה ומאמינה אני יודעת שהקדוש ברוך 
הוא נתן לי תעצומות נפש. לשמחתי ההורים שלנו 
חינכו אותנו להעריך את הדברים הפשוטים ביותר 
בחיים ולהודות על הבריאות. האירוע הטראומתי 
הזה חידד אצלי יותר את מה שחינכו אותי עליו בבית 

לראות בבריאות את העיקר ואת החשוב מכל". 
כיצד את מסתייעת היום בארגון לנפגעי 

פעולות איבה? 
"בהתחלה לא רציתי קשר עם שום ארגון, רציתי 
שיתנו לנו את זמן ההתאוששות שלנו. לפני כשנתיים 
קיבלתי בדואר טפסי רישום לקייטנה שמארגן 
הארגון. לא היה לי מושג במה מדובר אבל בני הבכור 
האיץ בי וככה הגעתי לארגון, שהוא גוף מדהים וראוי 
לכל השבחים. ארגון שאנשיו עושים בפירוש עבודת 
קודש בכל פעילות שהם יוזמים ומרגשים בכל פעם 
מחדש. אני חייבת לציין בעיקר את היו"ר אייבי מוזס 
והמנכ"ל רועי כהן שהם פשוט אנשים מדהימים. הם 
מכילים אותך בכל תחום ועניין, אני מתרגשת בכל 

פעם מחדש מהנתינה ומהרצון הטוב שהם מגלים".
איזה מסר חשוב לך להעביר לעולם? 

"לפני הכל אדם חייב להיות בעל אמונה, וזו לא 
קלישאה. אם אנשים היו רואים מה היה בשטח הם 
לא היו מאמינים שככה הכל הסתיים. אני אומרת את 
הדברים מהלב, מהנשמה ובכל רמ"ח אבריי - אם אין 
אמונה ואתה תלוש אתה מאבד את עצמך. אמא היא 
מאור עיניי והקדוש ברוך הוא הציל אותה. יש השגחה 

עליונה. האמונה החזיקה ותחזיק אותי לעד".

אחרי 40 דקות הגיעו למקום האירוע כל כוחות 
הביטחון. קשה לי לתאר את ההרגשה באותם רגעים, 
איך את עוזרת לאמא - האדם הכי יקר לך בעולם - 
שנמצא במצוקה נוראית כזו. עד היום העיכוב הזה 
בהגעת כוחות הביטחון מאוד מקומם. גם הפינוי 
של אמא לבית החולים היה בעייתי. העלו את אמא 
4 פעמים לאמבולנס ולא יכלו לפנות אותה בכביש 

המנהרות כי האמבולנס לא היה מוגן ירי".
תוך כדי פעולות הסיוע לאמה, ניסתה מירב, 
דרך אביה הזמר איציק קלה, להגיע לפרופ' אבי 
ריבקינד, מנהל יחידת הטראומה בבית חולים הדסה. 
"פרופ' ריבקינד ניהל את הטיפול הרפואי הכלל 
מערכתי באמא שלי והוא בפירוש המלאך שהציל 
אותה. אני אסירת תודה על כל מה שהוא עשה 

למענה. גם אני, כפי שהתברר בדיעבד, נפצעתי בגב 
ובאוזניים ובעיקר אני סובלת מפוסט טראומה, שאת 
השלכותיה אני חווה עד היום. אני לא רוצה לחשוב 
מה היה קורה אם לא הייתי פועלת במהירות במקום 
הפיגוע. לא עברתי שום קורס עזרה ראשונה, עשיתי 
לאמא חוסם עורקים והחזקתי לה את היד וממש 
הרגשתי שאני מקבלת כוחות משמיים וחייבת 

להציל את אמא". 

תהליך שיקום ממושך
במשך חודשיים היתה ציונה קלה מורדמת 
ומונשמת ולאחר מכן עברה במשך שנה שלמה 
תהליך שיקום בבית החולים הדסה הר הצופים. 

נובמבר 2012. ימי מבצע "עמוד ענן" ברצועת 
עזה. מירב קלה ויצמן )43(, נוסעת בכביש המנהרות 
בירושלים יחד עם אמה ציונה, כשבסיבוב האחרון 
בכביש, לפני היישוב ביתר עלית, מותקף רכבן ע"י 

מחבלים.
"אמא ואני הרגשנו שמשהו קיצוני עומד 
לקרות. אני זוכרת בעיקר את השתיקה שלנו 
במהלך הנסיעה", נזכרת מירב. "על הכביש היתה 
מעין מלכודת שברי זכוכית שאנחנו פשוט נכנסנו 
לתוכה. גם מבחינת התנאים לא היתה אפשרות 
לחזור לאחור בגלל קו הפרדה שהיה בכביש. לפתע 
הושלכה לעבר הרכב בו נסענו מעין סלע מחודדת 
ומשויפת כתער שחדרה דרך שמשת הרכב הקדמית 
 וגרמה לפציעה אנושה של אמי בראש ובלסת". 
מאותו רגע מצאה את עצמה מירב בתסריט בלהות 

כשהיא נחושה להציל את חייה של אמה בכל מחיר. 
מה קרה באותם רגעים בשטח? 

"אני לא יודעת מאיפה שאבתי את הכוחות 
אבל ברגע שהבנתי שאמא נפגעה פעלתי במהירות. 
עצרתי אוטובוס שהיו בו גברים חרדים ואחד 
הנוסעים שהבין שהמצב נוראי ירד לעזור לי. רק 

מירב קלה ויצמן נזכרת בפיגוע בו נפצעה אמה ציונה באורח אנוש, ברגעים בהם פעלה בתושיה להצלת 
חייה ובהשלכות שהותיר האירוע בחייה / ענת יפה

"אמא היא מאור עיניי והקדוש ברוך 
הוא הציל אותה. האמונה החזיקה 

ותחזיק אותי לעד"

 "פרופ' אבי ריבקינד 
הוא בפירוש המלאך שהציל 

את אמא שלי. גם אני, כפי 
שהתברר בדיעבד, נפצעתי 
בגב ובאוזניים ובעיקר אני 
סובלת מפוסט טראומה, 

שאת השלכותיה אני חווה 
עד היום"

מירב עם אביה איציק קלה | צילום: אלבום משפחתי 

סיפור אישי 
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בן, אח וחבר אהוב 
אור )אורי(, בנם הבכור של מיכל ואברהם, ואחיהם 
של ליטל, דרור וירין, נולד ב-4.4.1992 וגדל בירושלים. 
הוא למד בבית ספר יסודי תל"י )תגבור לימודי יהדות( 
בפסגת זאב והמשיך לתיכון המסורתי בשכונת ארנונה.

לפני גיוסו לצה"ל עבד בעסק המשפחתי – בית 
קפה וגלידריה בקניון ממילא הירושלמי. בצה"ל שירת 
אור בגדוד "צבר" בחטיבת גבעתי וכשסיים את שירותו 
חזר לנהל את בית הקפה של הוריו עד פברואר 2017, 
אז החליטו בני המשפחה לסגור את העסק. מאז עבד 
אור חודשים אחדים בעבודות זמניות והתכונן ללימודי 
תואר הנדסאי מיזוג אוויר וקירור, אותם עמד להתחיל 

לקראת סוף 2017.
בני משפחתו של אור נזכרים בו ומתגעגעים. "אור 
היה אח למופת, שמגיל קטן לימד אותי שיעורים על 
החיים", מספר אחיו דרור, שבחודש יולי האחרון קיבל 
מלגת לימודים מארגון נפגעי פעולות איבה. "בכל 
מקום אנשים אהבו אותו ובסביבה שלו תמיד רק צחקו 
ונהנו. הוא זרם עם החיים, תמיד שמח ומחייך, איש 

שיחה שאהב את החיים".
ושמחה. תמיד  הומור  חוש  היה מלא  "אורי 
הוריו,  סיפרו  תנאי",  ללא  מעצמו  ונתן  חיזק 
 "המשפט 'ואהבת לרעך כמוך' היה תמיד נר לרגליו". 
"בדיוק כמו השם שלך", תיארו אותו חבריו, "לב ענק, 
עומק ונפש עדינה מאחורי כל הצחוקים התמידיים שלך".

הגעגועים רק הולכים ומתעצמים 
כחלק מהנצחתו של אור הפיקה המשפחה באתר 
WOW אלבום זיכרון לאור. בשער האלבום נכתב מעל 
תמונתו של אור הפסוק "כל המציל נפש אחת מישראל 
כאילו הציל עולם מלא", ובעמוד הראשון כתבו בני 
המשפחה "אורי הוא האור שלא יכבה לעולם". באלבום 
מקובצים דברי זיכרון ופרידה של בני משפחה וחברים 
לצד צילומים רבים של אור מתחנות חייו הקצרים, כמו 

גם מכתבי תנחומים שהגיעו מראשי המדינה.
אברהם, אביו של אור, מספר כי ערב לפני הפיגוע 
צפה יחד עם אור בתוכנית בערוץ ההידברות. השניים 
שוחחו ביניהם על נושאים שונים, בין השאר על לימודיו 
הקרבים של אור, ובסיום השיחה לפני שאור ניגש 
 לחדרו הוא אמר לאביו 'אבא אתה תהיה גאה בי'. 
"ואכן אנחנו גאים מאוד באור", מספר אברהם "הוא 
עשה מעשה גבורה ונלחם במחבל בתעוזה ובזכות 

זאת מנע פיגוע גדול והציל את חייהם של רבים".
הנצחתו של אור באה לידי ביטוי בדרך נוספת 
ומרגשת. להכרת התודה על מעשה הגבורה של אור, 
שהציל חיי רבים, שותפים כמובן גם תושבי היישוב 
הר אדר. מעבר לאנדרטה שהוקמה ביישוב לזכרו של 
אור ושני הרוגי הפיגוע הנוספים פועלים בימים אלה 
להנצחת זכרו באמצעות בית כנסת שיוקם ביישוב 
וייקרא "אור והדר". בראש העמותה הפועלת לגיוס 

הכספים להקמת בית הכנסת עומד אביו אברהם. 
"בתקופה האחרונה אור התחזק באמונתו והקמת 
בית הכנסת על שמו היא מעין סגירת מעגל", אומר 

אביו אברהם. 

זה פתח המחבל בירי לעבר אור, אשר השיב באש. אור 
הספיק לירות עשרה כדורים, אך מעצור בנשק מנע 
ממנו להמשיך והוא ניסה לגבור על המחבל בידיים 
חשופות, למרות שכבר היה פצוע. במקביל הצליח 
לדחוף הצידה את רכז הביטחון המקומי ולהצילו 

ממוות.
רכז הביטחון עמית שנפצע קשה, סיפר למשפחתו 
של אור שמילותיו האחרונות של אור היו "עמית, 
הצלתי אותך". ולא רק אותו, במרחק כמאה מטר 
מהשער היו ילדים רבים בבית ספר ובגן, ואור עצר 
את המחבל בגופו מלהגיע אליהם. בירי המחבל נהרגו 
אור, המאבטח יוסף עותומאן וחייל מג"ב סמל ראשון 

סולומון גברייה.

בחודש אוגוסט 2017 החל אור )אורי( אריש ז"ל 
לעבוד כמאבטח בחברת "עמישב". הוא שובץ לעבוד 
באבטחת יישוב מגוריו הר אדר, התאקלם במהירות 
בעבודתו ואפילו ערך מסיבת גיבוש בביתו לעמיתיו 
המאבטחים. חודש אחרי, ביום שלישי 26.09.2017 
נרצח אור ע"י מחבל בעת עבודתו, ומאז חיים בני 

משפחתו בצל האסון.
באותו יום היה אור אמור לעבוד מהצהריים, אך 
בערב שלפני ביקש ממנו חבר לעבוד במקומו ואור 
הסכים. אור שובץ לעבודה בשער האחורי של היישוב 
הר אדר, המשמש לכניסת פועלים. לאחר שכל 
הפועלים בעלי האישורים נכנסו ליישוב, עורר את 
חשדו של אור אחד מהם והוא ניגש לבדוק אותו. בשלב 

אור )אורי( אריש ז"ל, נרצח לפני ארבע שנים, כשמנע ממחבל לבצע פיגוע 
גדול ביישוב הר אדר. בית כנסת שיוקם ביישוב ינציח את זכרו / ענת יפה

"אורי הוא האור 
שלא יכבה לעולם" 

משפחות השכול  

אלבום הזיכרון לאור )אורי( אריש ז"ל | 
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אותה באירוע משפחתי באשקלון. הקשר בינינו הלך 
והתהדק ובשנת 1993 התחתנו באירוע מרגש".

יתומה בת ארבעה חודשים
פרי אהבתם של השניים הייתה הילדה לין שבזמן 
הפיגוע הייתה בת ארבעה חודשים בלבד. "כשאסתר 
נהרגה הייתי ממש חסר אונים", מספר מנשה. 
"פתאום הפכתי לאבא חד הורי לתינוקת קטנה ולא 
ידעתי איך ממשיכים מכאן. לין הייתה בוכה ואני לא 
ידעתי מה היא רוצה או למה היא זקוקה וזה היה 
מאוד קשה. אחר כך כשהיא גדלה יותר היא כל הזמן 
חיפשה את אמא שלה והייתה עצובה. זה לא היה 
פשוט. ידעתי שלין תחווה את תחושת היתמות כל 

חייה כי אין תחליף לאמא".
קיבלת עזרה במהלך השנים?

"למזלי המשפחה וההורים שלי תמכו בי כל הזמן 
וגם בעבודה בה עבדתי בזמנו, רשות שדות התעופה, 
השתדלו לעזור לי כמה שיותר. מי שגם נרתם מאוד 
לעזור היו אנשי ארגון נפגעי פעולות האיבה. הם יצרו 
קשר כבר בהתחלה ותמיד עמדו לצידי. בין היתר הם 
עזרו לי בהלוואות ולין גם קיבלה מהם מלגת לימודים 
ללימודי ההנדסה באוניברסיטה. זה ארגון מדהים 

שעוזר לאנשים כמוני".
מה היא עושה כיום? 

"לין כיום בת 27 והיא נשואה ולא מזמן נולדה 
לה תינוקת בכורה. היא מתגוררת באשקלון וסיימה 
לא מזמן לימודי תואר ראשון בהנדסה כימית 
באוניברסיטת בן גוריון. כשאני רואה למה היא הפכה 
להיות בבגרותה זה כל כך מרגש אותי עד שלפעמים 

יורדות לי ממש דמעות מאושר". 
ישראל היא לצערנו מדינת רוויית פיגועים, 
כיצד זה משפיע עליך כשאתה שומע את 

הדיווחים האלו? 
"זה מאוד משפיע עליי. אני מרגיש שהמדינה 
הזו בנויה על דם. בכל פעם שאני שומע דיווחים על 
פיגועים ואירועי טרור, הפצע בלב נפתח אצלי מחדש".

מאז הפיגוע הנורא מנשה אמנם היה בזוגיות 
שהסתיימה מאז, אך מעולם לא באמת הצליח 
להשתקם ולהקים משפחה חדשה. "אין תחליף 
לאסתר אשתי הראשונה", הוא אומר בצער. "מה שנתן 
לי את הכוח להמשיך היו החיים עצמם שהם חזקים 
מהכל, וכמובן העובדה שהייתה לי תינוקת שהייתה 

זקוקה לאבא שיטפל ויאהב אותה".

בלבד. בעלה מנשה )כיום בן 57( נחשף כמו כולם 
לאירוע דרך אמצעי התקשורת וליבו ניבא לו רעות. 
"בזמן הפיגוע הייתי בעבודה והיה לי מוזר שאסתר לא 
מתקשרת אליי כמדי בוקר", הוא משחזר. " זה הדליק 
אצלי נורה אדומה, וכאשר פתחתי לאחר מכן רדיו 
ושמעתי את הדיווחים הקשים מאזור הפיגוע, חשבתי 

על הרע מכל". 
מתי החלה לחדור אליך ההבנה שהיא כנראה 

נפגעה באירוע?
"כאשר התקשרתי לעבודה שלה ושם נעניתי 
שהיא עדיין לא הגיעה. באותו רגע החלטתי ללכת 
לחפש אותה והתחלתי לעבור בין בתי החולים השונים. 
לצערי לא מצאתי אותה באף אחד מהם ואז מישהו 
אמר לי לנסות באבו כביר. כבר בדרך לשם הרגשתי 
שזה סוף הסיפור. בזיהוי שלה התעלפתי ופינו אותי 

לבית חולים. זה היה נוראי."
ספר לי על אסתר.

"היא נולדה בשנת 1973 בגיאורגיה ובשנת 1977 
עלתה עם הוריה לאשקלון, שם גדלה והתחנכה. אני 
עצמי עליתי מגיאורגיה בשנת 1990 בגיל 26, והכרתי 

זה קרה ב-19 באוקטובר 1994, דקות ספורות לפני 
השעה 9 בבוקר. מחבל מתאבד פוצץ את עצמו עם 
מטען בן כ-20 ק"ג של חומר נפץ באוטובוס קו 5 שנסע 
באותה העת ברחוב דיזנגוף בתל אביב בסמוך לרחוב 
אסתר המלכה. כתוצאה מהפיצוץ העז נרצחו 22 בני 
אדם ועשרות נפצעו. היה זה אחד מפיגועי ההתאבדות 
הראשונים בישראל, והגדול ביותר עד לאותה עת, 
ובזמן סיקורו נחשפו צופי הטלוויזיה וקוראי העיתונים 

לתמונות קשות של הרוגים ותמונות זוועה אחרות. 
בין 22 ההרוגים הייתה גם אישה צעירה בת 21, 
אסתר שרון, שהייתה בדרכה לעבודתה במשרד 
פרסום בתל אביב. למרבה הטרגדיה אסתר הייתה 
באותה עת אם טרייה לתינוקת בת ארבעה חודשים 

מנשה שרון, שאשתו אסתר נרצחה 
בפיגוע בקו 5 בשנת 1994, נזכר 
בכאב באירוע הטרגי ומספר על 

החיים אחריו / יובל גמליאל

"המדינה הזו בנויה על דם. בכל פעם 
שאני שומע דיווחים על פיגועים ואירועי 

טרור, הפצע בלב נפתח אצלי מחדש"

 מה שנתן לי את הכוח להמשיך היו החיים עצמם שהם 
חזקים מהכל, וכמובן העובדה שהייתה לי תינוקת שהייתה 

זקוקה לאבא שיטפל ויאהב אותה"

"אין תחליף לאסתר אשתי הראשונה". מנשה שרון | צילום: פרטי

משפחות השכול
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לצביטה קטנה בלב".
"בשנים האחרונות אנחנו עולים ביום של האזכרה 
לקברו של אבא בהר המנוחות, ואחרי זה עושים טיול 
בטבע, שזה בין הדברים שהוא הכי אהב לעשות. ככה 

אנחנו מנציחים את המורשת שלו".

לצערנו מדינת ישראל היא מדינה בה הטרור 
לא עוצר. מה המסר שלך לילדים אחרים שחווים 

אובדן הורה כפי שאת חווית אותו בילדותך?
"המסר שלי הוא שאסור לעצור את החיים וצריך 
להמשיך הלאה כי זה מה שהם היו רוצים שנעשה. בד 
בבד אנחנו צריכים תמיד לזכור אותם בכל ציון דרך 

שלנו בחיים כדי שהם ימשיכו לחיות בתוכנו".

הפיגוע בקו 6 התרחש בשנת 2003, שנה רוויית 
פיגועים במהלכה חוו אזרחי ישראל לא פחות מ-22 
פיגועי התאבדות. שנה לפני כן נרשם בישראל שיא 
במספר הפיגועים עם 47 פיגועים שונים. הימים היו 
אפוא ימים קשים בהם כל נוסע שעלה לאוטובוס, 
לא תמיד ידע אם ואיך יחזור לביתו בסוף היום. את 
הנסיעה שלו רוני ז"ל לא צלח, תוך שהוא משאיר 
אחריו אלמנה המומה ושתי בנות יתומות, בנות 7.5 
ו-שנתיים וחצי. "הייתי אז תלמידה בכיתה ב' ובבוקר 
הפיגוע אני זוכרת שהלכתי כרגיל לבית הספר", 
משחזרת עדן ישראלי )26(, בתו הבכורה של רוני ז"ל. 
"באמצע הלימודים קראו לי לבוא לחדר המנהלת ואז 
המחנכת והמנהלת החזירו אותי הביתה לאמי שכבר 

קיבלה את הבשורה המרה וסיפרה לי מה שקרה".
את  להבין  הצלחת  קטנה,  ילדה  היית 

המשמעות של האירוע?
"בהתחלה לא כל כך הבנתי אבל עם השנים הבנתי 
והפנמתי שאבא לא יחזור יותר. כיום אני זוכרת אותו 
יותר מסיפורים שסיפרו לי עליו ומסיטואציות שונות 
בתמונות המשפחתיות. הוא היה אבא טוב לב שדאג 

לנו מאוד ושיחק איתנו ותמיד השתדל לעזור לכולם". 

שומרים על המורשת של אבא
כיום 18 שנים אחרי, עדן כבר בת 26, סטודנטית 
לעיצוב תעשייתי במכללת הדסה בירושלים. 
לאחרונה קיבלה מלגת לימודים מארגון נפגעי 
פעולות האיבה, המסייעת לה מאוד להקדיש את 
זמנה ללימודים. "בתואר בעיצוב תעשייתי אנחנו 
עוסקים בפיתוח וביצירת מוצרים המשולבים עם 
לימוד תוכנות גרפיות ותוכנות תלת ממד. אני בשנה 
ב' בלימודים והתואר לא ממש מאפשר לי לעבוד ככה 

שהמלגה מאוד עוזרת". 
בזמן הפיגוע הייתה ילדה קטנה, מתי את 

מרגישה בעיקר את החיסרון של אבא?
"הרגשתי את זה כשחגגתי את הבת מצווה שלי 
אבל למזלי הייתי עטופה בהמון אהבה וזה עזר לי 
להתגבר. למען האמת זה מתחזק אצלי יותר בשנים 
האחרונות כי חברות קרובות מתחילות להתחתן 
וכשאני רואה את ההורים שמלווים אותן לחופה אני 
יודעת שאצלי התמונה לא תהיה שלמה. זה גורם לי 

זה קרה ב-18 במאי 2003 באוטובוס קו 6 בירושלים, 
במה שנודע לאחר מכן כפיגוע בגבעה הצרפתית. זה 
היה עוד בוקר שגרתי בו אנשים ונשים ממהרים למקום 
עבודתם ובני נוער למוסדות הלימוד ברחבי העיר, כאשר 
בצומת הגבעה הצרפתית עלתה לאוטובוס דמות 
שתשנה את חייהם של יושבי האוטובוס לעד. היה זה 
מחבל מתאבד פעיל חמאס שהתחפש ליהודי דתי 
לבוש כיפה וטלית. החזות היהודית, הכה ירושלמית 
הזו, לא עוררה כל חשד בקרב יושבי האוטובוס ולאחר 
מטרים ספורים בהם הספיק האוטובוס לנסוע, הפעיל 
המחבל את חגורת הנפץ אותה עטה על גופו. החגורה 
במשקל 20 ק"ג גרמה לתוצאות קטלניות: שבעה בני 
אדם נרצחו, ארבעה גברים ושלוש נשים וכ-20 נוספים 
נפצעו, בהם שניים באורח קשה. אחד מהנרצחים 
באוטובוס היה רוני ישראלי שהיה בדרכו לעבודתו 
כמנהל ברשת סניף שופרסל בשכונת הר נוף. רצה 
הגורל והפיגוע התרחש ב-18 לחודש, חודש בדיוק 

לפני יום הולדתו ה-34. 

עדן ישראלי, שאביה נרצח בפיגוע האוטובוס בגבעה הצרפתית בירושלים, מספרת על חייה כיתומה 
והזיכרונות שתמיד מלווים אותה / יובל גמליאל 

"אסור לעצור את החיים וצריך 
להמשיך הלאה כי זה מה שהאהובים 

שלנו היו רוצים שנעשה"

 בשנים האחרונות אנחנו 
עולים ביום של האזכרה 

לקברו של אבא בהר המנוחות, 
ואחרי זה עושים טיול בטבע, 
שזה בין הדברים שהוא הכי 

אהב לעשות. ככה אנחנו 
מנציחים את המורשת שלו"

עדן ישראלי | צילום: פרטי
עדן ישראלי ואביה רוני ישראלי ז"ל | צילום: אלבום משפחתי

משפחות השכול
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חברי ארגון יקרים
בפרוס השנה החדשה אני שמחה ונרגשת לעדכן אתכם כי הצלחנו להשיג 
עבורכם הטבות במגוון תחומים - הטבות חדשות למשפחות השכולות וכן בתחום 
רפורמת "נפש אחת". בנוסף, 
מאבקנו למען הנכים נשאו פרי 
בתחום טיפולי השיניים ותרופות 

בדיוור ישיר.
נשלח  זאת  בהזדמנות 
איחולי הצלחה רבה לעדי רומנו, 
המתמחה במחלקה המשפטית 
בארגון, אשר סיימה את תפקידה 
וממשיכה לכבוש את היעד הבא 
– מבחני לשכת עורכי הדין, אנו 
מלאים בהערכה רבה ומודים לה 
על כל עשייתה הברוכה למען 

נפגעי פעולות איבה. 
כתושבת העיר שדרות  עדי 
סניף  להקמת  רבות  סייעה 
שדרות  איישה אותו בתחילת 
משפטי  מענה  ונתנה  הדרך 
לתושבי שדרות והדרום, ישירות 

מהסניף החדש.
אני רוצה לאחל בהצלחה רבה 
למתמחה החדשה שלנו, רותם ערבה 

אשר החלה לתת מענה מסור ומקצועי לחברי הארגון ולבני משפחותיהם. 
חברים יקרים, חשוב לי שתזכרו שארגון נפגעי פעולות איבה נמצא כאן 
למענכם ועבורכם בכל תחומי החיים. המחלקה המשפטית אשר מורכבת משתי 
עורכות דין ומתמחה תשמח לסייע לכם במיצוי זכויותיכם, לייעץ ולכוון אתכם 
בשלל נושאים משפטיים. אינכם צריכים להתמודד לבד עם הבירוקרטיה הסבוכה 
של המוסד לביטוח לאומי, פנו אלינו ואנו נעשה כל שביכולתנו בכדי להדריך ולסייע 

לכם במימוש זכויותיכם המשפטיות. 
כמו כן, ברצוני לעדכן אתכם שהמחלקה המשפטית פועלת ללא 
365 ימים בשנה, למען קידום זכויותיכם הן מול המוסד לביטוח  לאות, 
 לאומי והן בכנסת ישראל באמצעות ועדת החקיקה אשר הוקמה בארגון. 
המחלקה המשפטית, המנכ"ל ויו"ר הארגון, מקיימים פגישות סדירות עם מנכ"ל 
המוסד לביטוח לאומי, עם מנהלת אגף איבה ומנהלת אגף שיקום וכן עם השרים 
השונים ונציגי הממשלה והכנסת במטרה לשפר את איכות חייכם ובמטרה 
להילחם על המגיע לכם מכוח החוק ולתקן עיוותים ופגמים אשר נוצרו במהלך 

השנים. 
אנו חוזרים ומפרסמים את המידע החשוב והחיוני שפרסמה בעבר עו"ד הילה 
אשכנזי, מהמחלקה המשפטית בארגון, בנושא ההכרה כנפגע איבה, וזאת על רקע 
המצב הביטחוני במדינת ישראל במהלך מבצע "שומר החומות" בו אלפי רקטות 

נורו לעבר יישובי עוטף עזה מדי יום.

עו"ד שלומית יחזקאלי | צילום: יח"צ

המחלקה המשפטית 

ארגון נפגעי פעולות איבה מלווה ותומך בנפגעים ובמשפחות 
השכולות שהצטרפו למעגל שכול האיבה, אנו עומדים 

לרשותכם בתמיכה נפשית, ייעוץ משפטי למיצוי זכויות, דרכי 
הנצחה ופעילויות חברה, תרבות ופנאי.

משולחן מנהלת המחלקה המשפטית | 
עו"ד שלומית יחזקאלי 

תנאי הזכאות להכרה כנפגע פעולות איבה

תנאי ראשון: נפגע/ת בפעולת איבה
מהי פעולת איבה?

• פגיעה מפעולת איבה של כוחות אויב.
•  פגיעה בשגגה מידי אדם, עקב פעולת איבה של כוחות אויב או פגיעה בשגגה 

בנסיבות שהיה  בהן מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה.
•  פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק 

שהיה מיועד נגד פעולה כזאת.
•  פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכותו 

למוצא לאומי-אתני ושנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.
•  והכל בתנאי שהרשות המאשרת, המתמנה על ידי שר הביטחון, אישרה 

שהפגיעה היא פגיעת איבה.

תנאי שני: מעמדך בישראל
•  אתה תושב/ת ישראל או בעל אזרחות ישראלית והפגיעה התרחשה בישראל, 

בשטחי יהודה שומרון )שטחים שבשליטת ישראל( או מחוץ לישראל.
•  אתה בעל אזרחות ישראלית, וטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדלת להיות 

תושב ישראל, ונפגעת מחוץ לישראל.
•  אינך בעל אזרחות ישראלית, אך נכנסת לישראל כחוק לפי חוק הכניסה לישראל, 
או שאינך זקוק לאשרה )כגון בעלי דרכון דיפלומטי או תיירים ממדינה שישראל 
פטרה אותה מחובת אשרה וכו'( ונפגעת בישראל או בשטחי יהודה שומרון 

)שטחים שבשליטת ישראל(.
•  אתה תושב השטחים בעל תעודת זהות ישראלית ונפגעת בתחום הקו הירוק.

•  אתה תושב השטחים ויש לך היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח ונפגעת 
בתחום הקו הירוק.

•  אתה תושב חוץ ונפגעת תוך כדי ועקב עבודתך אצל מעסיק ישראלי בחוץ 
לארץ .

אם הנך עומד בשני התנאים עלייך למלא טופס תביעה להודעה על פגיעה 
בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי בל/580 בצירוף  אישור משטרה על הגשת 
תלונה ואישור טיפול רפואי לאור פגיעת האיבה ולהגיש באחת משתי הדרכים 

הבאות: 
1. באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.

2. הגשה פיזית לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתך.
הפרוצדורה: המוסד לביטוח לאומי יעביר את תביעתך למשרד הביטחון ושם 
יבחנו האם נפגעת בפעולת איבה והאם נגרם נזק פיזי או נפשי, בהנחה וכן, התיק 

יחזור למוסד לביטוח לאומי ותזומן לוועדה רפואית. 
פיצוי לתושבי ישראל על נזק כספי במבצע: מדינת ישראל נטלה על 

עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים 
ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות 

מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש 
וקרן פיצויים התשכ"א – 1961. אשר עוסק במתן 
פיצוי לישראלים שניזוקו כספית מפעילות 

צבאית, הטיפול מוטל על רשות המיסים.

nezekakif@shham.gov.il :טל: *4954 | דוא"ל

טיפולי שיניים לנכי פעולות איבה - 
שיפור התנאים! 

שימו לב, באפשרותכם לקבל את טיפול השיניים במרפאות שבהסדר או 
בכל מרפאת שיניים שתבחרו, כולל מרפאות שיניים בקופות חולים השונות. 

בנוסף, ולאחר מאבק הארגון היציג, המוסד לביטוח לאומי עדכנו את 
תעריפי טיפולי השיניים והעלו את ההחזרים הכספיים בגין מגוון רחב של 
טיפולים. יש להתעדכן אודות התעריפים החדשים מול פקידת התביעות או 

מול המחלקה המשפטית בארגון נפגעי פעולות איבה.

מי זכאי לטיפול סוג טיפול השיניים

זכאות לכל טיפול שיניים הקשור 
לפגיעה

נכה מוכר על פגיעה בלסת או שיניים

זכאות לטיפול שיניים כוללת : 
טיפול משמר ומונע/ טיפול 

פרוטטי/ טיפול חניכיים/ משתל 
דנטלי

נכה PTSD/פגיעה נפשית 20% ומעלה
ו/או – נכה החולה במחלה ממאירה 

שהוכרה כאיבה ו/או נכה 100% +

זכאות לטיפול שיניים חלקי :
טיפול משמר ומונע/ טיפול 

פרוטטי/ טיפול חניכיים

נכה פגוע ראש 40% ומעלה

נכה המטופל בתרופה הידנטואין טיפולי חניכיים בלבד 
ובתרופה המכילה פניטואין - הטוען 

לנזק בחניכיים

**נכה אשר לא זכאי לטיפולי שיניים אך מטופל בשיניו תחת השגחת בית חולים 
בעקבות מצבו הרפואי המוכר זכאי להוצאות אשפוז, הרדמה והשגחה בלבד.

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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האם ניתן לצמוח לאחר 
ד"ר אביטל לאופר | צילום: יח"צאירוע טראומטי?

האדם יכול לשנות את סדר העדיפויות שלו בחיים, 
להשקיע בתחומים שאותם הוא שם עד כה בצד, 
להפוך להיות רוחני או דתי יותר, או להרשות לעצמו 
לעסוק בדברים שעד עכשיו הוא נמנע מהם. המשותף 
לכל הדברים הללו הוא שכעת האדם חי את חייו באופן 
שבו בחירת הדרך או התחומים בהם הוא משקיע 
את זמנו, כוחו, כספו או האנרגיה שלו, נעשית בצורה 
מעמיקה מתוך צורך במתן משמעות לחיים וידיעה כי 

הם עלולים להסתיים ולכן כל רגע הוא בעל חשיבות. 
תפיסת העצמי - האירוע הקשה מחייב את 
האדם להתמודד עם קשיים רבים: פיזיים, פסיכולוגים, 
בירוקרטיים ועוד. לאחר תקופה, מביט האדם אחורה 
על מה שהוא עבר ולא מאמין כי היה בכוחו כדי 
להתמודד עם אותם קשיים. הסתכלות זו גורמת 
לו להבין שהוא בעל כוחות ויכולות אליהן הוא לא 
היה מודע. הרבה פעמים הוא מבין שהוא חזק ובעל 
יכולות רבות יותר מכפי שציפה. לפעמים אפילו בגלל 
ההתמודדויות הוא מגלה דרך חדשה בחיים שלו או 
תחום חדש של עשיה. כל זה מוביל לשינוי משמעותי 
בתפיסת האדם את עצמו ויכולותיו ולהבנה כי בנו 

טמונים כוחות גדולים מכפי שידענו.
יים  נו השי אחד   - ים  אישי ן  בי יחסים 
המשמעותיים ביותר שפעמים רבות קורים בעקבות 
אירועים קשים הוא היחס לאנשים בכלל ולאנשים 
קרובים אלינו בפרט. ניצולי טראומה מדווחים 
שהאירוע שהם חוו גרם להם להיות רגישים יותר 
לסבל אנושי והם כעת מוכנים לעשות יותר למען 
אנשים אחרים. ההבנה כי דברים רעים קורים גם 
לאנשים טובים, גורמת לאדם לחמלה רבה יותר כלפי 
אחרים ולרגישות רבה יותר לסבל האנושי. הרבה 
פעמים יש תובנה כי הקשר האנושי - עם בני משפחה 
וחברים - הוא הדבר החשוב ובעל המשמעות הרבה 
ביותר לאדם והקירבה אליהם עולה. כתוצאה מכך 
פעמים רבות יש השקעה רבה יותר בקשרים עם 

אחרים משמעותיים מכפי שהיה לפני האירוע.

עצב ושמחה, כאב וגדילה 
שינויים אלו, בכל או בחלק מהתחומים, לא 
קורים באופן מידי לאחר האירוע. הם מתרחשים 
רק לאחר שתקופת ההתמודדות הקשה ירדה. לכן, 

שנת 2001 - תקופת שיא הפיגועים, פגשה אותי 
כשאני אמא לשלושה ילדים קטנים בנתניה. נתניה 
הייתה אז, לצד ירושלים, מוקד מרכזי לפיגועי טרור 
תכופים, שחלקם היו ברדיוס קרוב לגנים של הילדים 
שלי. השאלה שהדהדה בראשי שוב ושוב הייתה למה 
אני לא לוקחת את הילדים שלי ובורחת מעבר לים? 
ועם שאלה זו התחלתי את מחקר הפוסט דוקטורט 
שלי על נוער שנחשף לפיגועי טרור, מחקר אותו 
אני גם משתפת בקרב הסטודנטים שלי במכללה 

האקדמית נתניה. 
מאז ומתמיד עסקה הפסיכולוגיה המחקרית 
בפתולוגיה - כלומר בפגיעה הנפשית. אולם, היה 
לי ברור שבמחקר שאערוך לא אתמקד רק בצד של 
 הקושי, שהרי צריך להיות עוד משהו מעבר לכך. 
וכך הגעתי אל מושג שהיה חדש באותם ימים "צמיחה 
פוסט טראומטית" )posttraumatic growth( אותו 

טבעו בשנת 1996 החוקרים טדסקי וקלהון.
בניגוד לאסוציאציה שעולה מהשם, צמיחה פוסט 
טראומטית לא מתייחסת לאירועים טראומטיים 
כמשהו חיובי, אלא, היא מסתכלת עליהם בזווית 
רחבה יותר שאומרת שהנפש האנושית מורכבת והיא 

יכולה להכיל בתוכה אורות וצללים בד בבד. 
על פי טדסקי וקלהון, צמיחה פוסט טראומטית 
מתרחשת כאשר האדם חווה טראומה משמעותית 
המזעזעת את עולמו. בעקבות הטראומה חל שינוי 
בתפיסות האדם את עולמו ואת עצמו, שינוי המוביל 
את האדם לתפקוד פסיכולוגי טוב, מעמיק ומורכב 
יותר. החוקרים מצאו כי השינויים לטובה משתקפים 
בשלושה תחומים עיקריים: פילוסופיית החיים, 

תפיסת העצמי ויחסים בין אישיים. 
פילוסופית החיים - אדם שעבר אירוע טראומטי, 
כמו פיגוע טרור, מבין שהמציאות אותה אנחנו חווים 
היא שברירית. נכון שאנחנו יודעים זאת באופן לוגי, 
אבל רובינו חיים עם הדחקה מוחלטת של סופיות 
ושבריריות החיים. רק כשאנחנו "פוגשים את הסוף 
מול העיניים" אנחנו באמת מבינים כי כל מה שיקר 
וקרוב לנו יכול להגיע לקיצו בשנייה. יחד עם הטלטלה 
שבהבנה הזו, מגיעה פעמים רבות גם הערכה רבה 
יותר לחיים. בעקבות זאת, האדם מתחיל לחיות את 
חייו ברמת מודעות רבה יותר לסופיותם. כתוצאה מכך 

צמיחה פוסט טראומתית כשינוי פנימי המוביל להרחבה ולהתפתחות היכולת הקוגניטיבית-
רגשית של הניצול להבין את עצמו ואת העולם סביבו לצד הכאב והצער / ד"ר אביטל לאופר

טיפול וריפוי 

צמיחה מתרחשת רק לאחר שלושה חודשים עד 
שנה מהאירוע. לאחר תקופה, כשבעים אחוז מאלו 
שחוו אירוע טראומטי יתחילו לדווח על כך שבעקבות 
מה שהם עברו חל בהם שינוי ברמה הפסיכולוגית 
העמוקה. לצד הצער העמוק, שעדיין מלווה אותם, 
מתחילה לבצבץ תחושה חדשה של אמונה, יכולת, 
קירבה או כל דבר אחר שגורם להם לראות את העולם 
והאנשים, ובמיוחד את עצמם ואת דרכם בחיים, 
בצורה עמוקה יותר מאשר לפני האירוע. זוהי למעשה 
"צמיחה פוסט טראומטית". שינוי זה לא מוביל את 
האדם להיות מאושר או שמח יותר, אלא חכם או נבון 
יותר )wisdom(. צמיחה היא למעשה היכולת לראות 
את העולם בצורה מורכבת יותר שכוללת את כל 
הגוונים שבין שחור ללבן ולהיות בעל פרספקטיבה 

פסיכולוגית עמוקה יותר. 
לסיכום אם כן, ניתן להבין שצמיחה פוסט 
טראומטית משמעותה שהאירוע הטראומטי הוביל 
את האדם לחיות את חייו בצורה מלאה יותר. הוא 
משקיע בדברים החשובים לו, חי חיים רוחניים 
יותר, מקבל את הדברים בפרופורציה המתאימה, 
ושומר על קשרים עמוקים עם אנשים הקרובים 
אליו. הצמיחה היא שינוי פנימי המוביל להרחבה 
ולהתפתחות של היכולת הקוגניטיבית-רגשית של 
הניצול להבין את עצמו ואת העולם סביבו וכל זה 
קורה לצד הכאב והצער. זו היכולת האנושית, היכולת 
לחיות חיים מלאים ומורכבים, שיש בהם עצב ושמחה, 

כאב וגדילה גם יחד. 

הכותבת היא דיקן משנה בביה"ס למדעי התנהגות 
במכללה האקדמית נתניה, חוקרת טראומה ומרצה 

בנושא צמיחה פוסט טראומטית.
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של הורי הילד לעו"ש המטפל בו במוסד לביטוח לאומי. 

3. טיפול נפשי לבני משפחת הזכאי
זכאות: 

בן/ת זוג, הורה/ הורים, במקרים חריגים- קרוב אחר. 
סוג ותדירות טיפול: 

טיפול פרטני בתדירות של שעה בשבוע. 
טיפול זוגי בתדירות של שעה בשבוע. 

טיפול משפחתי בתדירות של שעה בשבוע.
ההחזר עבור טיפול לבני המשפחה הוא עד 351 שקל 

כולל מע"מ. 

כל הרשום בלשון זכר אמור גם ללשון נקבה

לכל נכה המוכר בגין פוסט טראומה ייפתח כרטיס 
זכאות לטיפול. 

בכדי לקבל את ההחזר הכספי יש להעביר לפקידת 
התביעות את הקבלות, ובהמשך תיפתח תיבת 
דוא"ל ייעודית אליה ניתן יהיה להעביר את הקבלות 

ולקבל החזר.

2. שירותי חונכות לילדים
ילדי נכים, נפגעי נפש, ראש ו-PTSD, מגיל חמש עד 18, 
לרבות ילד מאומץ או ילד הסמוך על שולחנו של הנכה, 

זכאים לשירותי חונכות. 
השירות הוא בהיקף של ארבע שעות שבועיות על פני 
יומיים בשבוע. מימוש הזכאות הוא באמצעות פנייה 

PTSD - 1. טיפולים אלטרנטיביים
במסגרת רפורמת נפש אחת - לכל נכה שהוכר כנפגע 
פוסט טראומטי )PTSD( אושר סל טיפולים שנתי 

בסכום של 5,000 שקל עבור 14 סוגי טיפולים: 
אוסטיאופתיה, כירופרקטיקה, דיקור לסוגיו, טווינא, 
עיסוי רפואי, פלדנקרייז, רפלקסולוגיה, שיאצו, שיטת 
אלכסנדר, יוגה, וואטסו, פילאטיס, טיפול בעזרת 

סוסים, טיפול בעזרת בעלי חיים )כלבי שירות(. 
סה"כ השתתפות: 

בשנת 2021 - עבור שנת 2021 יעמוד לרשות הנכה סל 
חצי שנתי בסך 2,500 שקלים למימוש עד חודש דצמבר.

החל משנת 2022 – סל שנתי בסך של 5,000 
שקלים לשנה. 

עדכון זכויות אוגוסט 2021

יישום רפורמת נפש אחת על נכי פעולות איבה

זכויות והטבות

במסגרת החלטת הממשלה 981 ליישום רפורמת נפש אחת, סוכם על טיפולים רפואיים כמפורט להלן 
לנכים נפגעי PTSD, נפגעי נפש ונפגעי ראש, לרבות לבני משפחה וילדים. רפורמת נפש אחת תחול 

במלואה על נפגעי פעולות איבה כקבוע בחוק. 
את הטיפולים שלהלן אפשר לממש מ-1 באוגוסט 2021. נוסיף ונעדכן ככל שרפורמת נפש אחת תתקדם

לאחר מאבק הארגון היציג ולאחר פגיעה קשה בזכויות הנכים במשך שנים 
רבות, אנו מזכירים לכם כי נכי פעולות איבה זכאים לקבלת תרופות מרשם 
הקשורות לפגיעת האיבה שלהם בדיוור ישיר עד לפתח ביתם או לאסוף 

אותם מבית המרקחת הנמצא בהסדר ללא כל תשלום מצדם! 

כל שעליכם לעשות בכדי לממש את זכותכם הקבועה בהוראת אגף שיקום 
50.01 הינו:

1. לגשת לרופא המטפל ולבקש אישור כי התרופות מרשם אותם אתם 
נוטלים קשורות לפגיעת איבה.

2. לבקש מרשם תרופות.
3. להעביר את שני המסמכים לעיל לפקידת האיבה המטפלת בכם ולדרוש – 

תרופות בדיוור ישיר.

במידה ואינכם מקבלי מענה מפקידת התביעות ו/או הנכם זקוקים 
לסיוע בהעברת המסמכים - אנא פנו אלינו, למחלקה המשפטית 
בארגון נפגעי פעולות איבה ואנו נסייע לכם במימוש זכותכם לקבלת 

תרופות עד לפתח ביתכם. 

נוהל קבלת תרופות מרשם עד הבית לנכי פעולות איבה
הסוף להמצאת קבלות והמתנה להחזר כספי

פנו אלינו: 03-6884729

29 www.irgun.org.il | אוקטובר 2021 | תקווה 



סיוע משהב״ט ברכישת רכב 
בהתאמה אישית

נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש 
בהתאמה אישית זכאי לסיוע כדלקמן: סכום ההפרש 
בין מחיר הרכב החדש בהתאמה אישית לבין מחיר 
הרכב הישן בהתאמה אישית במחירון משהב״ט, 
במענק. )מתבסס על סעיף 62 )3( )א-ב( להוראת 

הרכב הרפואי(.

מערכת איתור לרכב
נכים הזכאים לרכב 2,000 סמ״ק ומעלה, יהיו 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 
פעולות איבה הוסכם בין היתר ש״רופאי האגף 
בלשכות יכבדו/יאמצו את המלצות הרופאים 
המקצועיים אליהם נשלחו הנכים מטעמם ובלבד 
שההמלצה ניתנה בגין הנכות המוכרת. היה והרופא 
המחוזי סבור שאין לקבל את המלצת הרופא 
המקצועי, יבקש את אישור הרופא הראשי של אגף 
השיקום שלא לקבל המלצות כאמור או שיפנה את 
הנכה לרופא מקצועי אחר. היה והרופא המקצועי 
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 ע"י 
הרופא המחוזי, מתבקשים לפנות למחוזות הארגון 

לקבלת סיוע.

טיפול רפואי לפנים משורת הדין 
לנכה המתבגר

נכה מתבגר שמלאו לו 40 שנה לפחות ודרגת נכותו 
אינה פחותה מ-50% כאשר מתוכה 30% נכות לפחות 
הינה על אחד מסימולי הפגימה 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 של ועדה רפואית(. הפגימות 
המוכרות )לפי סימולי פגימה( המזכות בטיפול רפואי 
הן: פרפלגיה – קוודרופלגיה – המיפלגיה – סקלרוזיס 
מולטיפלקיס – מחלות שרירים – עמוד שידרה – קיר 
הבטן – מחלות פרקים – פגיעות ברגליים )קרסול, 
ברך, ירך, קטועי רגל(. הטיפול הרפואי כולל: טיפול 
אמבולטורי ואשפוז, תרופות, ציוד עזר רפואי, טיפול 

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

לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד מלא של 	 

היד ומתגורר בגפו, בעל דרגת נכות 100% ומעלה 
התקנה  כולל  כ״ס   2.5 דירתי  אוויר  למזגן  זכאי 

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

נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום - 
שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ״ס כל אחד, או מזגן 
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד 
שני מזגני אוויר 2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים 
לכל מתקן )הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני(.

ומעלה: 	   100% נכות  דרגת  בעל  ראש  פגוע  נכה 
אוויר  מזגני  שני   - קירור/חימום  למתקן  זכאי 
מפוצלים 2.5 כ״ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל 
ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 

2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או אפילפסיה בעל 	 

דרגת נכות 100%: זכאי למזגן אויר מפוצל 2.5 כ״ס 
כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

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

למכונת גילוח חשמלית. החלפה בכל 5 שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי 
אשפוז

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

לתקופה כמפורט להלן:
5-14 ימי אשפוז – זכאי עד 7 ימים.

3-14 ימי אשפוז אחרי ניתוח – זכאי עד 7 ימים.
מעל 14 ימי אשפוז זכאי עד 14 ימים.

נכה המוכר על מחלת לב איסכמית, זכאי להבראה 
אחרי אשפוז במתקני הבראה עם פיקוח רפואי 

המיועד לחולי לב, באישור הרופא המוסמך המחוזי.
אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות הרופא 	 

המוסמך המחוזי.
מיון, 	  בחדר  אשפוז  על  חלה  אינה  כנ״ל  זכאות 

אשפוז יום, או אשפוז למספר ימים לצורך בירור 
והערכה רפואית.

מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר משרד 	 
הביטחון.

לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.	 

לבטיחות  הרפואי  המכון  אשר  לרכב  אביזר  כל 
בדרכים )המרב״ד( קבע כי הנכה חייב בו עקב נכותו 

המוכרת.
השינויים הנדרשים ברכב לשם התקנת האביזרים 	 

ועל  הרפואי  הרכב  על  הממונה  בהמלצת  ייעשו 
דעתו של מהנדס הרכב.

אך 	  ייעשו  האביזרים  והתקנת  ברכב  השינויים 
ורק על ידי ספק לאבזור רכב, הקשור בהסכם עם 

משהב״ט. 

התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו 
רכב רפואי

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

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

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

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

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

קבלה מקורית.

התאמת רכב רפואי עקב מגבלות 
רפואיות

עפ״י 	  הנכה  שברשות  הרפואי  הרכב  התאמת 
צרכיו הרפואיים תעשה בכל עת כאשר מתעוררת 
בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת המחייבת מתן 

פתרון הולם.
בפעם 	  להתאים  מגבלותיו,  עקב  המבקש,  נכה 

זכאי,  לו הוא  הראשונה רכב שונה מהרכב היציג 
בקשה  שייך  הוא  אליו  השיקום  למחוז  יעביר 
נהיגה  רישיון  צילום  בצירוף  בכתב  מפורטת 

ורישיון רכב.
מהרכב 	  שונה  )רכב  רפואי  רכב  התאמת  לצורך 

של  לבדיקה  הנכה  יופנה  הנכה(,  זכאי  לו  היציג 
ועדה להתאמת רכב. בהתאם להמלצת הוועדה, 
יופנה הנכה למהנדס רכב אשר ימליץ על סוג הרכב 

המתאים.
נכה המבקש התאמת רכב רפואי רשאי להתחיל 	 

לפני  חודשים  ארבעה  הרכב,  החלפת  בתהליך 
דהיינו,  הרכב,  בהוראת  הקבוע  ההחלפה  מועד 

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

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

המחוז ובתנאי שהתקיימו נסיבות מיוחדות. לפרטים 
נוספים ניתן לעיין בהוראה 61.01, או לפנות לעו״ס 

במחוז השיקום.

זכאות לאספקת ציוד עזר לנכים- 
מזגני אוויר

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 לוועדה הרפואית הבאה )מדובר ברשימה חלקית 

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

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

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

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
ומעלה: 	   80% נכותו  שדרגת  מכוויות  הסובל  נכה 

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

התקנה. החלפה לאחר 10 שנים.
 	 100% נכותו  שדרגת  קשות  מכוויות  הסובל  נכה 

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

2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
דרגת 	  בעל  הסוגרים  על  שליטה  מאי  הסובל  נכה 

נכות 70% ומעלה: זכאי למזגן אוויר 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: 	 
התקנה  כולל  כ״ס   1.5 מפוצל  אוויר  למזגן  זכאי 

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת נכות 50% 	 

כולל  כ״ס   1.5 מפוצל  אוויר  למזגן  זכאי  ומעלה 
התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

נכה 	  או  נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, 
נכותו לפחות  הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת 
50% מתוך נכות מוכרת של 100% זכאי למזגן אוויר 
מפוצל 1.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה 

לאחר 10 שנים.
נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות, בעל דרגת 	 

נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 
מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ״ס כל אחד, או מזגן אוויר 
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 

אוויר 2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
בעל 	  תחתונות  גפיים  בשתי  פגוע  או  קטוע  נכה 

דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 
מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ״ס כל אחד, או מזגן אוויר 
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 

אוויר 2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
למתקן 	  זכאי   :100%+ נכות  דרגת  בעל  עיוור  נכה 

קירור/חימום - שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ״ס 

רכב רפואי העובר בירושה
רכב רפואי של נכה שנפטר יועבר לאחד משאיריו 	 

על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.
או 	  ירושה  צו  ע״פ  ברכב  המחזיק  נכה,  של  שאיר 

צו קיום צוואה, הרוצה למכור את הרכב לפני תום 
חייב  יהיה  הרישום,  תאריך  ממועד  שנים  חמש 
בהחזר מיסים החלים על הרכב. התחשיב ייעשה 
ע״פ המיסים החלים על הרכב היציג כשהוא חדש 
ובהפחתה יחסית למס׳ החודשים שהחזיק הנכה 
מכירת  ב(.  א,   53 בסעיף  כמפורט  )תחשיב  ברכב 

הרכב לאחר תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
חלל- 	  כאלמנת  הוכרה  לא  ואלמנתו  שנפטר  נכה 

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

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

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

אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או ילדים, חייבים 	 
היורשים האחרים, תוך 60 יום ממועד פטירת הנכה, 
ההפחתה  )תחשיב  נוסף.  פחת  ללא  מס  להחזיר 

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 ביישוב בו קיימות 
מגבלות תנועה ברכב, זכאי לקלנועית. 

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

סיעודי על פי נהלי האגף, החזר הוצאות נסיעה 
לטיפול, תוספת משקולות – עזרת זולת רפואית. 
למימוש הזכאות יש להפנות בקשה לרופא המוסמך 

המחוזי, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

טיפול באמצעות שחייה לנכים 
נפגעי גב

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

הזכאות יש לפנות לרופא המוסמך המחוזי.

תשלום מיסים לרכישת רכב 
לשיקום כללי

נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-25%, זכאי 
לתשלום מיסים לרכישת רכב שמטרתו שיקום כלכלי 
כגון: הקמת עסק עצמאי כמקור פרנסה, ביסוס או 
השלמת העסק העצמאי בו שוקם הנכה, ביסוס 
עסק עצמאי קיים ששימש כמקור פרנסה, השלמת 
שיקומו של נכה שכיר בהתאם לאישור מעביד בו 
יצוין פירוט התפקיד והעבודה, וכי הרכב דרוש 
לצורכי עבודה. מענק מיסים ניתן לרכבים כמפורט 
להלן: משאית המורכבת בארץ, או משאית מדגם 
יציג )רנו 10 טון כולל( לפי רשומון מכס, רכב מסחרי 
עד 2,500 סמ״ק )מנוע דיזל(, מונית/רכב ללימודי 
נהיגה, מכונית 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
נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת איבה ומיום 
מתן הסיוע לרכב ועד פטירת הנכה יחלפו 3 שנים, 
תינתן לאלמנה העברת בעלות ללא צורך בהחזר 
מיסים. לתקופה פחותה מ-3 שנים באישור מנהל 

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה

זכויות והטבות
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עבור כל יתום נוסף. אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת 
למענק של עד 66,740  שקלים. 

החלפת דירה
אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או לכיסוי 
משכנתה, ואין בבעלותו/ה דירה נוספת או חלק מדירה 
אחרת פרט לדירה אותה היא/הוא מבקש/ת להחליף, 
יקבל/תקבל סיוע עד סכום ההפרש שבין מחיר הדירה 
הנמכרת ובין מחיר הדירה הנרכשת, בתנאי שמחיר 
הדירה הנרכשת גבוה יותר: בהלוואה בסך 135,444 
שקלים. מענק לאלמנה עם ילדים עד גיל 30, שהם ילדי 
החלל, שאינם נשואים ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת 
למענק של עד 173,416 שקלים בניכוי 20% מהסכום 
שיקבל/תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה 
המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת למענק 
של עד 66,740 שקלים 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 דירה, ולצורך רכישת דירתו/ה 
היחידה והנוכחית נטל/ה משכנתא שעדיין לא הוחזרה 
במלואה, רשאי/ת לפנות לצורך בדיקת זכאותו/ה 
לקבלת הלוואה לכיסוי חלקי או מלא של המשכנתא. 
ההלוואה תינתן בתנאי שיביא/תביא להפחתת סכום 
ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית בשיעור של 

20% לפחות.
שיפוץ דירה 

אלמנ/ה זכאי/ת להלוואה עד לסך 57,421 שקלים 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה ולמענק עד לסך 26,677 
שקלים 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 עד לסכום 
קבוע מראש. הסיוע יינתן בשנה הראשונה והשנייה 

הסמוכות ליום האסון.

אישי/שיקומי ב-4 השנים האחרונות. ההשתתפות 
הינה עד ל-10 נסיעות לחודש או 5 נסיעות הלוך ושוב. 
אין הגבלה במספר הנסיעות לטיפול כימותרפי או 
דיאליזה. גובה ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה 

על 100 שקלים לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

אלמנה שאושפזה למשך ארבעה לילות ומעלה או 
לאחר טיפולים כימותרפיים או הקרנות, זכאית להחזר 
של דמי החלמה בשהות רצופה של עד 6 לילות או 
7 ימים  בשנה בארץ או בחו״ל, וזאת על פי תעריפי 
נציבות שרות המדינה. גובה ההשתתפות על פי 
תעריפי נציבות שירות המדינה. ערך יום ההבראה 
לשנת 2017 הינו 424 שקלים. במקרים של השתתפות 
הביטוח המשלים, סיוע האגף לא יעלה על ההפרש 

שבין התשלום בפועל והשתתפות הביטוח.
מוצרי ספיגה

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

תיצור קשר עם האלמנה לתיאום מועדי האספקה.
טיפולי שיניים 

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

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

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

האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

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

האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

סוציאלי/ת. 
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי, זוגי, 
משפחתי( במשך שנה ועד שלוש שנים. משכו יוארך 
על סמך שיקול מקצועי. אלמן/ה רשאית לצרף 

לטיפול בעל או בן זוג, בתעריף פרטני, ותקבל 
הפניה מהאגף או החזר לאחר הגשת קבלות. 

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 שקלים והלוואה 

בסך 9,126 שקלים.
השתתפות במימון בר/בת מצווה

ילדי/ות החלל, בנות 12 ובני 13 יקבלו מענק כספי, 
לקראת הגיעם למצוות, בסך 9,176 שקלים. המענק 
ישולם להורה או לאפוטרופוס של בן/בת המצווה. 
אלמנה זכאית בנוסף להלוואה בסך 3,729 שקלים, 

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

אלמנות עם ילדים שהם יתומי איבה, זכאיות למענק 
עבור הוצאות הקשורות לחוגים ולבית הספר: תלמידי 
כתות א׳-ו׳ מענק בסך 1,805 שקלים. תלמידי כיתות 
ז׳-י׳ מענק בסך 2,127 שקלים. תלמידי כיתות י״א- י״ב 
מענק בסך 2,893 שקלים. המענק מועבר לאלמנה 

אוטומטית בתגמול חודש אוגוסט.
סיוע במימון שיעורי נהיגה

יתום שהתייתם בין גיל 17 ל-21 יקבל השתתפות 
במימון שעורי נהיגה עד סכום של 2,165 שקלים ובלבד 

שמימש את הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לצרכים אישיים אחת 
לשלוש שנים בסך 6,749 שקלים. 
פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

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

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

הסבר מלא ומעודכן בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

מענק: אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה 
בבעלותו/ה דירה, ויש לו/ה עד 3 יתומים עד גיל 30, 
שאינם נשואים המתגוררים עמו/ה, זכאי/ת לקבל 
מענק של עד 212,291 ₪. אלמן/ה מחוסר/ת דיור 
במצב שצוין לעיל ויותר מ–3 יתומים ילדי החלל, 
שטרם מילאו להם 30 ואינם נשואים או מתגוררים 
עמו/ה, זכאי/ת לתוספת מענק בסך 16,026 שקלים 

במשך שנה שלמה. בתום שנה זו יש להגיש מחדש 
בקשה לאישור החזר חודשי. לתרופה שעלותה 400 
שקלים ויותר, יש לחדש אישור אחת לשלושה חודשים. 
טיפול לא קבוע: ניתן לקבל החזר עבור כל תרופה 
שעלותה מעל 26 שקלים למנה. יש לרכז הגשת קבלות 
בסך 204 שקלים ומעלה ולצרף מרשמים רפואיים 

וחשבוניות מס/קבלות מקוריות ע״ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד 845 שקלים בשנה על 
ייעוץ עם רופא מומחה בגין בעיה רפואית או צורך 
בהתערבות כירורגית. גובה ההשתתפות יהיה ההפרש 
שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההשתתפות 
של הביטוח המשלים. זאת עד להחזר מרבי של 836 

שקלים לשנה.
לחצן מצוקה 

אלמנה מעל גיל 65 או מתחת לגיל זה שברשותה 
אישור רפואי המעיד על הצורך בלחצן מצוקה עקב 
מחלות כרוניות, זכאית להשתתפות בהתקנת לחצן 
מצוקה. ההשתתפות הינה עד 347 שקלים לשנה או 

עד 29 שקלים 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 שקלים לחודש.
נעליים אורתופדיות 

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

שקלים בשנה או 1,197 שקלים לשנתיים.
ועדשות 	  טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות 

מיקרוסקופיות 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. החזר נסיעות 
במונית מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש 

הנצחה 
מענק למימון הנצחה פרטית

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,663 ₪.
לאחר כשנה מיום ההכרה.

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

בהוצאות אבל בסך 7,452 ₪ בתקופת ״השבעה״.
ביקורים בארץ של בני משפחה המתגוררים בחו״ל

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

ולבית הזכאי, בכפוף להצגת חשבונית.
סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה 

לאלמנ/ה
אלמן/ה זכאי/ת ל– 5,264 ₪ בעבור רכישת חלקת 

קבר ו– 4,480 ₪ בעבור הקמת מצבה.
לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

התאמה  או  השכלה  מקצוע,  ללא  אלמן/ה 
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 תוכנית עסק מתאימה לכישוריהם, בטרם 

יתחילו בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

הסיוע ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

לימודים והכשרה מקצועית
אלמן/ה ללא מקצוע או השכלה וללא הכנסה מעבר 
לתגמוליה זכאי/ת למימון לימודים או הכשרה 
מקצועית לצורך שיקומה התעסוקתי. הסיוע הינו חד 
פעמי בסכום המקובל עד לקבלת תעודה מקצועית 
או תואר ראשון. יש להגיש לעובד/ת הרווחה אישור 
קבלה ללימודים, גובה שכ״ל והצהרה אם גוף אחר 

משתתף בשכר הלימוד.

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

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה ומקיף 
לרכב. המענק 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 שקלים. 
החזר אגרת רישיון רכב )טסט(

לרכב  רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
בבעלותו/ה, בסך 1,756 שקלים. יש לשלוח לעובד/ת 
הרווחה צילום רישיון נהיגה ורכב, תעודת ביטוח חובה 

ומקיף או קבלה על תשלום הביטוח על שמה.
מענק והלוואה לרכישת רכב חדש לשימוש אישי

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

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

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

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

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

תשלום דמי ניידות
אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, ולא נעזר/ה במענק 
לרכישת רכב בארבע השנים האחרונות, זכאי/ת לדמי 

ניידות בסך 383 שקלים לחודש.
מענק לרכישת קלנועית 

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

15,061 שקלים.
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 או קיים. סיוע זה מחליף 
את הסיוע הניתן לרכישת רכב לשימוש אישי/רכב 

רפואי או קלנועית. 

סיוע רפואי 
מימון תרופות 

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

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

זכויות והטבות

 בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. בהוראות חלים לעיתים שינויים, לכן בכל 
מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ, יש לפנות למשרדי ארגון נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי
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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

יתום/ה לאחר אבחון לקות למידה, הלומד/ת בבית 
ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון, זכאי/ת לפי ממצאי 
מבחן פסיכו-דידקטי למימון 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

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

הדיור.  
הלוואה לנישואין או לדיור

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

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30 

יתום שהתייתם בטרם מלאו לו 21 וטרם מלאו לו 30 
זכאי לקבל סיוע במימון לימודים אקדמיים או לימודים 
להכשרה מקצועית, ובתנאי שלא קיבל בעבר מימון 
ללימודים אחרים באמצעות ביטוח לאומי. על היתום 
להמציא אישור רישום וקבלה ללימודים במוסד 
לימודים אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה 
גבוהה או במוסד להכשרה מקצועית 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. 
תשלום דמי מחיה: יתום/ה הלומד/ת תוכנית לימודים 
מלאה של לפחות 18 שעות שבועיות ומעלה בלימודי 
יום פרונטליים, יהיה זכאי לקבלת דמי מחיה לתקופת 
לימודיו המאושרת. היתום יוכל לקבל השתתפות 

ברכישת ספרים וציוד לימודי.

החלל או המתקשה להחזיר חובות שקדמו לנפילתו, 
למוסדות הקשורים בעניין העסקי, 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
אלמן/ה ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת רישום 
ירושה, שהותיר חלל. יש לפנות לעובד/ת הרווחה 
לקבלת אישור לפטור ולהציגו לבית המשפט. ארגון 
נעמ״ת מספק ללא תשלום סיוע משפטי בהגשת 

הבקשה לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

אלמן/ה וכן יתום/ה עד גיל 18 זכאים לפטור מדמי 
הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מנהל מקרקעי 
ישראל. יש לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור 

עבור המנהל.
פטור מאגרת רישום משכנתה )טאבו(

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

המשפט. 
הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת מקרקעין 

)טאבו( 
אלמן/ה ויתום/ה עד גיל 40 שהתייתם לפני הגיעו 
לגיל 21, זכאים להנחה במס רכישה )שבח מקרקעין( 
על דירת מגורים או על רכישת מגרש לבניית בית 
מגורים. זכאות להנחה קיימת פעמיים בלבד. יש 
לפנות 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 להם 30 שנה, שהוכרו 
21, ולא קיבלו סיוע לשיקום  כיתומים לפני גיל 
וללימודים, זכאים להלוואה חד-פעמית לשיקום 

כלכלי-עצמאי או לביסוס עסק קיים. 
מענק לרכישת רכב

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

שיקומי זכאי למימון שכר לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים 
או תיכון, זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה בכפוף 
לתעריפי ״ניצן״, ועל סמך המלצה מגורם מקצועי. 

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

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

האבות. 
מטפלת סיעודית 

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

היתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו באחריות 
יחידת סמך במשרד התעשייה והמסחר. ניתן להיעזר 

במוסד לביטוח לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

אלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה מנפילת 

זכויות והטבות

או בהחלפת הקיימות. גובה ההחזר עבור העדשות 
עומד על סך 715 שקל לשנה או 1,197 שקל אחת 

לשנתיים.
השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה

ההשתתפות בטיפולים אלטרנטיביים הינה עבור עד 
20 טיפולים לשנה סכום הסיוע הינו עד 2,672 ש״ח 

לשנה ועד 134 ש״ח לטיפול בודד.
אספקת ההשתתפות תינתן עבור מספר הטיפולים 
שבוצעו בפועל על ידי הזכאי, אולם עבור לא יותר 
משלושה טיפולים ביום ולא יותר מסך מצטבר של עד 

עשרים טיפולים בשנה.
מוצרי ספיגה

הורים זכאים להשתתפות באספקת מוצרי ספיגה על 
בסיס אישור מרופא המעיד על צורך. המוצרים יסופקו 
ישירות לבית ההורה על ידי חברה עמה יש לאגף 
הסכם התקשרות. לאחר אישור הבקשה יעביר קצין 
התגמולים הודעה לחברה עם פרטי ההזמנה, והחברה 
תיצור קשר עם ההורים לתאום מועדי 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 אבחנה רפואית. המוצרים מסופקים 
על ידי חברת כמיטק, שנבחרה בחוזה התקשרות עם 
משרד הביטחון. מוצרי הספיגה יסופקו לבית הזכאי/ת 
בהתאם לכמות שתוגדר על ידיהם, ועד להיקף סל 
מוצרים שנקבע בהתקשרות. אם הזמנת המוצרים 
תהיה בעלות גבוהה מזו שנקבעה בהתקשרות, יישא 

הזכאי בהפרש העלות ישירות מול החברה.
השתתפות בהתייעצות רפואית

ההתייעצות הרפואית מיודעת למחלות המצריכות 
טיפול רפואי ממושך או התערבות כירורגית. הסיוע 
אינו ניתן למטרת טיפולים וניתוחים קוסמטיים. 
גובה ההשתתפות הינו 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
הורים המבקשים להביא ילד לעולם זכאים לסיוע 
במימון טיפולים/סדרת טיפולי פוריות, לאחר שמימשו 
את זכאותם בקופת חולים ובביטוח המשלים. הסיוע 

הוא עד לסכום המרבי של 23,989 ש״ח 
הורים שכולים המבקשים להביא צאצא 

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

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

לאגף הסכמי התקשרות עם חברות נטל״י ושח״ל. 
הורים הסובלים מבעיות לב, זכאים לרכישת מנוי 
בחברות אלה לקבלת שירותי קרדיוביפר וניידת 
טיפול נמרץ לב לתקופה של 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

הורים חולי לב בלבד, זכאים לקבל הפניה לאחת משתי 
החברות- שחל ונטלי, אשר בהתקשרות עם המשרד ו/
או באמצעות החזר כספי מחברה שאינה בהתקשרות, 
בכפוף לאישור מקרדיולוג. בני 75 ומעלה שקיבלו 
בעבר את הסיוע, יוכלו להמשיך לקבל את השירות עד 

כה ללא האישור האמור.
לחצן מצוקה 

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

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

לשיקום ראייה ירודה ואישור גובה ההשתתפות.
השתתפות במימון עדשות למשקפיים או 

עדשות מגע
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה

השתתפות עבור רכישת עדשות מיוחדות למשקפי 
ראייה, לאחר ניתוח, או עקב מחלת עיניים כרונית 
תינתן על פי אישור רופא, על הצורך בעדשות מיוחדות 

סיעוד
דיור מוגן

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

התשלומים החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.
בתי אבות להורים

הורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו במחלקה 
סיעודית או במחלקה לתשושי גוף או נפש בבית 
אבות, בהסתמך על תעריף משרד הבריאות או משרד 
הרווחה ובהתאם להכנסותיו מכל מקור שהוא. קצבת 
זקנה, קצבת שאירים, רנטה מנזקי בריאות והכנסה 
משכר דירה ראשונה לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב 
דמי השהייה. כאשר משולמות קצבת שאירים וגם 
קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה. הורים 
שהאגף משתתף במימון המוסד שבו הם שוהים, 
לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. מוסד שאינו נמצא 
בהסדר ישיר עם משרד הביטחון, אגף המשפחות 
משתתף במימון המוסד שבו הם שוהים, לא יקבלו 
תגמול חודשי והטבות. מוסד שאינו נמצא בהסדר ישיר 
עם משרד הביטחון, אגף המשפחות משתתף במימון 
שהייה במוסד בתשלומים חודשיים, המועברים כנגד 
קבלות או חשבונית מס מקור, בציון אופן תשלום. 
לתשומת לבכם אם אחד משני ההורים עובר לדיור 
סיעודי מסוג זה או אחר, ימשיך ההורה השני לקבל את 
כל התנאים המגיעים לו ממשרד הביטחון כהורה יחיד, 

דהיינו 80 אחוז מהתשלום לזוג. 
עזרה בידי הזולת בבית ההורה

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
הטבות בנושאים רפואיים ניתנות על סמך אישור 
משרד הבריאות, כלומר לאחר שמוצתה הזכאות 
בקופת החולים ו/או בביטוח משלים או במשרד 

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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ש״ח וישולם סכום מרבי של עד 961 ש״ח. 
הורים זכאים לסיוע ברכישת נעליים אורטופדיות על 
פי 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/מכשירים רפואיים, הסיוע ניתן 
כהשלמה למימון הניתן על ידי משרד הבריאות, 
קופת החולים וביטוח משלים ולאחר השתתפות 
מכשיר  של  לרכישה  ש״ח   309 של  עצמית 
המופיע ברשימה שבנספח להוראה והשתתפות 
בסך 584 ש״ח לרכישה 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 ידי הגורם המממן 
ועד לגובה תעריפי המשרד ובהתאם לרשימה 

המאושרת על ידי האגף.
לתשומת ליבכם: כל ההטבות תשולמנה ותינתנה 
רק לאחר מיצוי זכויות מול קופת חולים או 
משרד הבריאות או ביטוח משלים או כל גורם 

מממן אחר.

תחבורה
רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה

הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים למענק 
ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת רכב חדש או 
להחלפת רכב לשימושם האישי, בתנאי שלא קיבלו 
סיוע לרכישת קלנועית/רכב במהלך אותה תקופת 
זכאות.לרכישת רכב ראשון חדש לזכאי שבקשתו 
אושרה עקרונית על ידי המחוז, יינתן מענק עד לסך 

46,830 שקל והלוואה עד לסך 31,217 שקל.
החלפת רכב חדש לבעלי רישיון נהיגה

להחלפת רכב לאחר ארבע שנים ואילך, יינתן סיוע 
במענק עד לסך 38,496 שקל והלוואה עד לסך 22,904 

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

הורים שאינם יכולים מטעמים רפואיים )על סמך 
אישור מרופא( לנסוע באוטובוס, זכאים למימון מלוא 
הוצאות נסיעה במונית ו/או באמבולנס לטיפול 
רפואי בבית חולים או מרפאת מומחים. החזר נסיעות 
במונית/אמבולנס מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת 
רכב לשימוש אישי/שיקומי ב-5 שנים האחרונות. 
ההשתתפות הינה עד ל-10 נסיעות לחודש או 5 
נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר הנסיעות 
לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה ההשתתפות 

בנסיעה במונית לא יעלה על 100 ש״ח לכל כיוון.
טהורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים 
או במרפאות מומחים, ושאינם מקבלים סיוע 
ממשרד הביטחון ברכישת רכב בארבע השנים 
האחרונות, ושאינם יכולים לנסוע בתחבורה 
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% מההוצאה בפועל. ההחזר יינתן על בסיס 
תוכנית טיפול חתומה על ידי רופא השיניים הכוללת 
את פירוט הטיפולים ועלות כל אחד מהם.לקבלת 
ההחזר יש להציג חשבוניות מס/קבלות מקוריות 
על שם ההורה הזכאי. ההחזר יינתן על פי שלבי 
ההתקדמות בטיפול. ניתן להגיש חשבוניות מס/

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

והתשלום.
ניתוחים פרטיים

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

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

המשלים.
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

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

לעולם בעקבות השכול, זכאים להשתתפות במימון 
הטיפולים עד לסכום מרבי הקבוע בסך 23,918 שקל. 

הסיוע מותנה באישור רפואי.
השתתפות במימון החלמה לאחר אשפוז

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

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

לממש עד שישה שבועות לאחר האשפוז.
פעמיות  חד  או  כרוני  לשימוש  תרופות 

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

דו״ח ניפוק.
במקרים שבהם ההוצאה החודשית עבור תרופות 
עולה על הסכום הקבוע המשולם בתגמול )222 שקל(, 
ניתן להגיש בקשה לתוספת מימון בכפוף לאישורים 
נדרשים. אין להגיש בקשות לתרופה שעלותה פחותה 
מ-26 שקל. ההחזרים יינתנו בגין רכישת תרופות 
המאושרות על ידי משרד הבריאות כתרופה, ולא עבור 

תוספי מזון או ויטמינים.
תרופות חד פעמיות

השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה מ-26 
שקל לאריזה. יש להגיש את הבקשה אחת לשנה, 

זכויות והטבות

פרנסה ועיסוק, זכאים לבקש הלוואה להקמת העסק 
או כניסה לשותפות 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/רכב רפואי או קלנועית ממשרד 
הביטחון. הסיוע יינתן לרכישת 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
הלוואה להקמת עסק וביסוס עסק קיים. הורה 
הבוחר למצוא את שיקומו הכלכלי במסגרת 
עסק עצמאי, יפנה לעובד הרווחה לבדיקת מידע 
וכללים למתן הסיוע בהלוואה להקמת עסק. 
הבקשה תיבדק בצורה מקיפה, על בסיס הגשת 
תוכנית המתארת את העסק ואת הכדאיות 
הכלכלית שלו. כמו כן, תיבדק מידת התאמתו 
של ההורה מבחנית השכלה, הכשרה קודמת 
וניסיון קודם בתחום. ניתן לבחון מתן סיוע 

לביסוס עסק קיים שבבעלות ההורה.

דיור
הורה שכול המעוניין לקבל את השתתפות האגף 
בנושאי דיור מוזמן לפנות אל עובד הדיור/הרווחה 
במקום מגוריו. מומלץ לפנות כבר בשלב התכנון, כדי 
לקבל הסברים מלאים ומעודכנים בנושא. הסכומים 
הנקובים באפשרויות הסיוע הם מרביים ויתכנו בהם 
שינויים. הסיוע לרכישת דירה ראשונה או החלפת 
דירה או החזר משכנתא או שיפוץ והתקנת מעלית או 
מעלון הינו חד פעמי וניתן למטרה אחת בלבד. הסיוע 

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

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

בודדות כל אחת או קלנועית אחת ורכב נוסעים.

שיקום
הלוואה לכיסוי חובות

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

57,421 ש״ח.
סיוע להורים שכולים לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה 
ישירה מהאסון, או המתקשים להתמודד עם 
התחייבויות כספיות 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

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

הלוואות להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים ניתנות 
למטרות הבאות:

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

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

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

שנים ואילך.
סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי
הורים שאינם עובדים ואין ברשותם מקור הכנסה נוסף, 
ובוחרים להקים עסק עצמאי שיהווה עבורם מקור 

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 ואילך. הרכב המשומש לא יירכש מחברה 
שבה ההורה/ים בעלי שליטה, או אחד מקרוביו 
מקרבה ראשונה הינו בעלי שליטה בחרה, או מבן 
משפחה מקרבה ראשונה של הזכאי. לפונה שבקשתו 
אושרה עקרונית על ידי המחוז, יינתן מענק עד של 

מענק של 38,961 ש״ח והלוואה בגובה 23,180 ש״ח.

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

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

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

עד 22,904 שקל.
קלנועית

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

אחת לחמש שנים.
השתתפות במימון לימוד נהיגה

הורה הלומד נהיגה זכאי להחזר הוצאות עד לסכום של 
1,548 ש״ח. 
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בשיעור 30 אחוז מהוצאות ההנצחה )הוצאות אזכרה, 
הוצאות נסיעה, מודעות בעיתונים וכולי(. פרטים 
וטפסים ניתן לקבל בפנייה לאחד ממשרדי מס הכנסה 

הקרובים למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

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

הינו עד ל- 10,765 ש״ח.
השתתפות בהוצאות האבל

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

תום ימי ״השבעה״ ועד, תום ״השלושים״.
ניתן אוטומטית וחד פעמית, 12 חודשים לאחר 
הנפילה, ומשולם במסגרת התגמולים. משפחות 
שאינן מקבלות תגמולים מתבקשות לפנות 
למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק הינו 

7,663 שקל.

שירותים סוציאליים
קבוצת תמיכה

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

תמיכה יש לפנות לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
מתנדבים

העובדים הסוציאליים באגף מגייסים ומפעילים 
ותמיכה חברתית- רגשית  מתנדבים לסיוע 
למשפחות  מופנים  המתנדבים  במשפחות. 
ליצירת קשר אישי עם המשפחה, או עם אחד 
מבני המשפחה בהתאם לצרכיה. המתנדבים 
מונחים על ידי אנשי מקצוע. המעוניינים בקשר 
עם מתנדב יפנו לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.

להחלפת דירה, אם לא מומש בעבר סיוע למטרת 
דיור- פרטים נוספים יינתנו על ידי עובדי השיקום.

שיפוצים
הלוואה לשיפוצים תינתן בעקרון באופן חד פעמי עבור 
שיפוצים בדירה שבבעלות ההורה, לדירה בקיבוץ 
כאשר ההורה חבר קיבוץ או כאשר ההורה מתגורר 
בשכירות מוגנת או 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. 
הורה זכאי להלוואה עד לסך 57,421 שקל לשיפוץ 
דירה בבעלותו או להחרבתה, כולל להתקנת מעלית 

או מעלון.
מענק למעלית או מעלון

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

המענק הוא עד 43,585 ש״ח.
בדירה בבניין שבו מתגורר הורה שלא נעזר בעבר 
בסיוע לרכישת או להחלפת דירה או בסיוע לכיסוי 
משכנתא, ונמצא שפנייתו מתאימה ועומדת בתנאי 
הזכאות, קיימת אפשרות לסייע לו במענק עד לסך 
43,046 שקל. הזכאות, תינתן גם במצב שבו הוחלט על 

התקנת מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

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

לעובד השיקום.

הנצחה
החזר מס על הוצאות הנצחה

לפי פקודת מס הכנסה, כל אדם שהקדיש כסף 
להנצחת זכרו של בן משפחתו, זכאי לקבל החזרים 

החלפת דירה ראשונה או לכיסוי חוב המשכנתא. 
לקבלת מידע על הזכאות לסיוע יש לפנות לעובד 

הרווחה המחוזי באמצעות מרכז השירות הטלפוני.
סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי 

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

גובה 221,257 ש״ח . ו/או מענק עד גובה 123,185ש״ח.
רכישה מחברה ציבורית משכנת

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

43,064 ש״ח
הורה מחוסר דיור שאין ולא הייתה בבעלותו דירה ו/או 
חלק מדירה ולו תעודת זכאות כמחוסר דיור ממשרד 
הבינוי, קיימת זכאות להלוואה עד לסך 221,257 שקל 

ומענק עד 123,185 שקל.
סיוע בהחלפת דירה

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

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

הפער או ביחס חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

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

דירה.
סיוע לכיסוי משכנתה שניטלה טרם האסון לצורך 
רכישת הדירה למגורי הזכאי לדירה ראשונה או 

זכויות והטבות

טבלאות תשלום תגמולים והטבות
הסכומים מעודכנים למדד חודש מרץ 2019

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

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

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

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

3839 www.irgun.org.il | אוקטובר 2021 | תקווה  www.irgun.org.il | 2021 תקווה | אוקטובר



www.irgun.org.il

 42

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

זכויות והטבות

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

ותקנות 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

זכאויות המשולמות מכוח תקנות הנכים
)תגמולים ושיקום(  )תוספת למימון צרכים מיוחדים(

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

הכוללת. 

תוספת למימון צרכים מיוחדים נכה פגוע כליות נכה המטופל בדיאליזה באופן 
קבוע, זכאי לקבל בנוסף לזכאות הבסיסית לתוספת של 20 משקולות לחודש.

תוספת למימון צרכים מיוחדים לנכה קשיש נכה שמלאו לו 65 שנים ושדרגת 
נכותו אינה פחותה מ-50 אחוז זכאי לקבל נוסף על זכאותו הבסיסית, תוספת 

של 16 משקולות, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:
1. הנכה חי בגפו,

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

בתפקוד.

הפחתה מהתוספת למימון צרכים מיוחדים עקב ליווי רפואי נכה שאושר לו ליווי 
רפואי כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות טיפול רפואי תהיה התוספת הבסיסית, 
בהפחתה של 7.5 אחוז לכל משמרת ליווי בת ארבע שעות, ואולם ההפחתה 

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

זכויות והטבות נכי 
פעולות איבה - דיור
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זכויות והטבות

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

רכב יציג

www.irgun.org.il

43 

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

רכב יציג

פורסט רוזה ז"ל
מילר מרק רוברט ז”ל

נאמן צביה ז”ל
גדעוני יצחק ז”ל
ריכטר זלדה ז”ל

מימון חיים זהר ז”ל

זהרון עזרא ז”ל
נדב מזל ז”ל

פנקר עמנואל ז”ל
פלמר מלכה ז”ל
בן עזרא בונוי ז”ל
כרכבי ג'רייס ז”ל

בן סימון מרים ז”ל
בן זנו מאיר ז”ל

רייניץ מלבינה ז”ל
נאצר יוסף ז”ל

קטורזה אלי אנדרה ז”ל
לידא דבורה ריזל ז”ל

נעים רג’א ז”ל
אליהו דליה ויויאן ז”ל

קלימנקו אינה ז”ל
בירברובר איגור ז”ל

נפרדו מאיתנו
תהיה נשמתם

צרורה בצרור החיים
תהיה נשמתם

צרורה בצרור החיים

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות

של הביטוח הלאומי חינם!
אם אתם עומדים בפני ועדה רפואית בנושאי קצבאות נכות, ילד נכה, שירותים 
מיוחדים, פגיעה בעבודה ופגיעה בפעולת איבה או וועדות לקבלת פטור 
ממס הכנסה, הביטוח הלאומי מזמין אתכם לפנות למרכזי יד מכוונת ולקבל:

בואו לממש את הזכויות שלכם ולקבל שירות באחד ממרכזי יד מכוונת הפועלים 
בערים: אשדוד, באר שבע, חדרה, חולון, חיפה, ירושלים, נצרת, פתח תקווה וצפת.

 • ייעוץ והכנה מרופאים מומחים • סיוע בהכנת התיק הרפואי
 • הדרכה אישית לקראת ההופעה לפני הוועדה הרפואית
• שיחת טלפון או שיחת וידאו אונליין עם רופא מומחה

*2496 לקביעת פגישה חייגו 
עליאן איברהים ז”ל        

גרוסי אסתר ז”ל           
אושר חוה אילת ז”ל       

עלון ציון ז”ל           
שרייבר איתן ז”ל           
בניטה שמחה ז”ל           

טרטנר תמי-תמר ז”ל        
יניב אהרון ז”ל          

אלמליח שלום ז”ל           
ג'אנח עיסא ז”ל

פלק מזרחי גאולה ז”ל

תהיה נשמתםנפרדו מאיתנו
צרורה בצרור החיים

משרד עו"ד גרינברג
הייצוג המקצועי לנכי צה"ל ולמשפחות שכולות

מאז - 1950

הייצוג המקצועי לנכי 
צה"ל, נכי פעולות איבה 

ומשפחות שכולות.
משרד בוטיק וותיק המנוסה 

בייצוג נכי צה"ל, נכי פעולות 
איבה ומשפחות שכולות 
בתביעות נגד משהב"ט, 

בערעורים לבתי המשפט 
ובוועדות רפואיות בכל הארץ.

המוטו שלנו: טיפול 
מקצועי, יחס אישי 

ואנושי ושכר טרחה הוגן.

ז׳בוטינסקי 35 ״מגדלי התאומים״ )מגדל 2, קומה 6( ר״ג 5251108

בהנהלת
עו"ד יעקב אמיר

הנכם מוזמנים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא תשלום
לפרטים נוספים אודות המשרד - היכנסו לאתרנו:

grinberglaw.com
טל׳: 03-6135353 | נייד: 054-7164050

yaakov@grinberglaw.com :פקס: 03-6135355 | דוא״ל
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משרד עורכי דין ענת גינזבורג נבחר ע״י דירוג דן אנד ברידסטריט 2021 
כאחד המשרדים המובילים בייצוג תובעים בנזיקין ורשלנות רפואית.

יצוג נכים בועדות רפואיות

ייצוג נפגעי איבה

ייצוג נכי צה"ל

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה
ת.ד 3282 מיקוד: 4951600

טלפון: 03-6813322  פקס: 03-6812777
office@zalaw.co.ii  |  www.zslaw.co.il

בשירותכם משנת 1992
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