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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: גינת ההנצחה | צילום: איציק סינטוב

עורכת אחראית: עו"ד ליאת ברגר

עורכת: רחל נחמה-עבדי

כתיבה והגהה לשונית: עו"ד ליאת ברגר

 צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה -

 הארגון היציג

מנהלת הפקה: פאני פלדורי

מנהלת המגזין: קרן עובדיה ]050-7491791[

 Keren.Ovadia@haaretz.co.il

מנהל סטודיו הארץ: בני דניאל 

 מנהל מחלקת מוספים מיוחדים: 

ereza@haaretz.co.il ,ארז אכטל

מודעות: סטודיו הארץ 

עיבוד תמונה: עיתון הארץ

דפוס: גרפופרינט הארץ

 הארץ המחלקה המסחרית: שוקן 21, 

תל אביב

זכויות היוצרים על האיורים המופיעים 

במוסף זה שייכות למאגר התמונות 

shutterstock )אלא אם צוין אחרת(

המערכת אינה אחראית על תוכן 

המודעות וסגנונן. תוכן המודעות הוא על 

אחריות המפרסמים בלבד

חדשות 
הצעת חוק אחים שכולים אושרה לקריאה ראשונה בוועדת העבודה 

והרווחה ✿ מלגות לימודים לסטודנטים לתואר ראשון ולהנדסאים 
וילקוטים לתלמידי כיתות א' ✿ טקס זיכרון ממלכתי לחללי פעולות איבה  

6-15

הנצחה 
חניון קק"ל נחנך ביער אשתאול לזכר חללי פעולות איבה  15 

המחלקה המשפטית 
זכויות וסיוע משפטי לנפגעי פעולות איבה ולמשפחותיהם 20 

כתבות 
גינת הנצחה לחללי פעולות איבה הוקמה 

בחצר הארגון בתל אביב 08 משפחות 
השכול: סיפוריהם האישיים של בני 

המשפחות שאיבדו את יקיריהן בפעולות 
איבה 16-19

 

זכויות והטבות 
מענקים, הטבות ועדכונים לנפגעי פעולות 

איבה ולבני משפחותיהם 21-34  
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יקרים,חברות וחברי ארגון 
כמסורת של שנים אנו מביאים 

בפניכם בביטאון זה את תמונת 
הראי של העשייה בארגון עבור חברי 

הארגון ובני משפחותיהם.
הפעם אני רוצה לשתף אתכם 

ברגשות האישיים ובקריאה 
שלי לממשלה החדשה שתקום 
ולחברי הכנסת : היכל ההנצחה 
לחללי פעולות איבה יצא לדרך 
וחובה עליכם להמשיך ולקדם 

את הפרויקט הלאומי הזה בצורה 
נחושה ונמרצת. התחושה האישית שלי 

היא שכתוצאה מהשיתוק הפוליטי שהיה בשנים האחרונות עוכבו ואף נעצרו, 
שורה של יוזמות וחקיקה למען נפגעי פעולות איבה ללא שום סיבה. 

אנחנו בארגון היציג מחויבים לפעול יום יום ושעה שעה כדי לשפר ולקדם 
את רווחתם ואיכות חייהם של המשפחות השכולות -  ההורים השכולים, 

האלמנות והאלמנים, היתומים, האחים השכולים, הנכים ובני  משפחותיהם. 
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לשר הרווחה והשירותים החברתיים 

מאיר כהן על עשייה משותפת לאורך כהונת הממשלה האחרונה ועל נחישותו 
להביא, יחד עם מנכ"ל הביטוח הלאומי עו"ד מאיר שפיגלר, להחלטת ממשלה 

להקמת היכל הנצחה לחללי פעולות איבה בהר הרצל, ובנוסף ללוות את 
פעילות הארגון לאורך כל הדרך.

תודות למנכ"ל הביטוח הלאומי עו"ד מאיר שפיגלר שמסיים את תפקידו 
על חמש שנים בהן היה אוזן קשבת וכתובת לכל דבר הקשור בארגון ובנפגעי 

פעולות האיבה.
לצד הפעילויות השוטפות שהארגון מקדם למען חבריו, פתחנו ערוצים 

נוספים של שיתופי פעולה עם גופים דוגמת קק"ל. יחד עם קק"ל אנחנו 
מתכוונים להוביל שורה של פעילויות משותפות להטמעת מסורת ומורשת 
ארץ ישראל וערכי חינוך לנפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם. אני מבקש 

להודות לשר-שלום ג'רבי, ראש אגף החינוך בקק"ל שמוביל את שיתוף 
הפעולה.

בנוסף אנחנו בתחילתו של שיתוף פעולה נוסף עם חברת סיסקו 
במסגרתו ייפתחו קורסים והכשרות עבור נפגעי פעולות איבה על מנת שיוכלו 

להשתלב במעגל העבודה. כמו כן בכוונתנו להפעיל באופן עצמאי מועדון 
בבית הארגון בו יינתנו קורסים במחשבים ובאנגלית וכן פעילויות של קבוצות 

תמיכה.
יחד עם חברי ועד הארגון היקרים והצוות הנאמן אנו נמשיך לפעול במרץ 

ובתעוזה עד שקולנו יישמע בצורה מהדהדת ויקבל ביטוי במתן סיוע ותמיכה 
נרחבים יותר בנפגעי פעולות איבה. 

לסיום, בימים אלה בהם גל הטרור מרים ראש שוב, אני רוצה לומר לכם 
אחיי למשפחת נפגעי הטרור: אנחנו נעמוד לצדכם לאורך כל הדרך ומי ייתן 

ובארץ שלנו ישכנו השלום והביטחון ולא נדע עוד שכול.

בברכה,
אייבי מוזס,
יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג במדינת ישראל 

דבר מנכ"לדבר יו"ר

יקרים, חברים וחברות 
אני כותב את דבריי אלה בימים 

לא פשוטים, בהם הארגון נאלץ 
להתמודד עם השלכות אירועי 

הטרור היומיומיים שפוקדים את 
אזרחנו כאן בארץ ישראל. הארגון 
פועל במתכונת מיוחדת של מתן 

תמיכה וסיוע למשפחות כבר 
בתחילת הדרך ומאמין שיחד 

ובשילוב כוחות עם גורמי הביטוח 
הלאומי, הרשויות המקומיות וגופי 

הרווחה, נעניק את התמיכה המרבית 
לנפגעים ולבני משפחותיהם. 

אני שמח שבביטאון זה, באו לידי סיום שורה של פרויקטים שקרמו עור 
וגידים בשנים האחרונות: גינת ההנצחה לחללי פעולות איבה כאן בבית הארגון, 

המספרת את סיפור פעולות האיבה מתחילת היישוב ועד היום, מעניקה 
לנפגעים ובני משפחותיהם המבקרים במקום את התחושה שהם בליבנו 

כל הזמן. אני מבקש להזמין את חברי וחברות הארגון להגיע ולבקר בגינת 
 ההנצחה שכל כולה אמירה חד משמעית: זכרם של נרצחי פעולות האיבה

 יונצח על ידי הארגון לעד.
בנוסף, קיימנו שורה של פעילויות שהתאפשרו לאחר משבר הקורונה:

אירוע יום האישה שכל כולו נתינה ואהבה לנשות הארגון, אות הערכה על 
ההתמודדות שלהן עם פצעי הטרור.

אירוע ערב תרבות בירושלים, במסגרתו הועלתה ההצגה "בוסתן ספרדי" 
בתמיכה ובסיוע של עמותת "חזון לישראל".

הובלנו שוב קיום יום כיף למגזר הדתי והחרדי בפארק המים "חפץ חיים".
כמו כן, ילדי הארגון השתתפו במשלחת בני ובנות מצווה בקנדה שמאורגנת 

על ידי ארגון I.V.O.W  - ארגון וולנטרי של יהודי קנדה. המשכנו, את שיתוף 
הפעולה עם עמותת "חזון ישראל", במסורת של חלוקת מלגות לסטודנטים 
לתואר ראשון והנדסאים. חילקנו ילקוטים לתלמידים העולים לכיתה א'. אנו 

ממשיכים בשיתוף הפעולה עם קרן באומן ושיתוף פעולה נוסף עם קק"ל 
הוביל לחנוכת חניון ביער אשתאול לזכר חללי פעולות האיבה.

כפי שניתן לראות הארגון מנסה להחזיר את קצב ואינטנסיביות הפעילות 
לימים שלפני משבר הקורונה. המשימה שעומדת לנגד עינינו היא להרחיב את 
סלי השירותים והתמיכה שאנחנו נותנים לנפגעי פעולות האיבה. הארגון פועל 
באמצעות ועד ידידי הארגון, בראשם האלוף במיל' גדי שמני ותת-אלוף במיל'  
שמעון חפץ, לגייס עוד ועוד גופים שיעניקו סיוע ותמיכה למען נפגעי פעולות 

האיבה.  בנוסף, בכוונתו לדרוש בתוקף קבלת תקציב קבוע ממדינת ישראל 
לטובת פעילות הארגון, כפי שניתן לארגונים המקבילים לנו במשרד הביטחון.

לסיום דבריי אני מבקש להודות לשר הרווחה והשירותים החברתיים ח"כ 
מאיר כהן על השותפות והפעילות יחד לאורך כל הדרך וכמובן למנכ"ל הביטוח 

הלאומי עו"ד מאיר שפיגלר שהיה עבורנו לעמוד תווך ולמשענת החזקה 
ביותר למען נפגעי פעולות האיבה.

אנו נערכים לאירועי חג החנוכה בשלושת המחוזות )צפון, מרכז וירושלים( 
ומחדשים את המסורת בהופעות של הזמר יואב יצחק. חברי הארגון מוזמנים 

להירשם באתר או דרך משרדי הארגון, נשמח לראותכם.
מאחל לכולם שנדע ימים של שקט, ביטחון ורק בשורות טובות.

שלכם, 
רועי כהן, עו"ד

מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג במדינת ישראל 

עו"ד רועי כהןאייבי מוזס | צילומים: יח"צ



הסוכנות המובילה בישראל 
 לביטוחי חו"ל ובריאות לגיל השלישי
חוגגת 42 שנות פעילות ביטוחית

מקבוצת מגדל

אלי ארליך

ללקוחות סוכנות אלי ארליך
ניתן לבטח מגיל 0 עד 120!
 ניתן לבטח החל מ-180 יום לפני הנסיעה

ניתן לרכוש ביטול וקיצור נסיעה, כולל עקב קורונה 

ביטוח חו"ל - מהדורת ינואר 2022

VIP ביטוח נסיעות לחו"ל
מוקד סיוע בינלאומי בעברית 24/7

בנוסף נייד מנכ"ל למקרי חירום

עיקרי הכיסוי הביטוחי - כולל הרחבות מיוחדות:
הוצאות רפואיות באשפוז ושלא באשפוז כולל 

קורונה והחמרת מצב קיים.
ביטול וקיצור נסיעה ממחלה, תאונה וקורונה.

הארכת שהות עקב אירועי בריאות ומגפה.
מי שרוכש קורונה מורחב מכוסה לביטול 
עקב בידוד וקורונה לפני הנסיעה ובחו"ל.

כיסוי בחו"ל כנגד סגר במועד החזרה.

שיפוי עד $10,000 המשך טיפול בישראל 
מתאונה - באופן פרטי, בלי תלות בקופ"ח.

 הטסה רפואית לישראל, הטסת מלווה 
לחו"ל.

איתור וחילוץ, חבות כלפי צד ג', כבודה, 
סלולרי, מחשב נייד, טאבלט, ספורט אתגרי 

)עד 82!( וספורט חורף )עד 75!(.

 מי שרוכש כיסוי קורונה   חלק מהכיסויים כלולים במחיר הבסיסי ליום, וחלק בתוספת פרמיה כמקובל 
מורחב מכוסה להפסדים עד $5,000 לנוסע )$3.000 שרותי קרקע ו-$2,000 כרטיסי טיסה  לאירועי בריאות 

הכיסוי לא מוגבל עד תקרת סכומי הביטוח בפוליסה!  הנ"ל כפוף לתנאי פוליסת חו"ל First Class של הראל

אלי ארליך, מנכ"ל
050-6090880

eli@erlich-insur.co.il
*למקרים דחופים בלבד

לקבלת טופסי ביטוח
03-7966662 משרד: 
03-7976662 פקס: 

ravita@erlich-insur.co.il

 השרות שלנו אישי ואנושי )כולל מנכ"ל( לכל גמלאי 24/7. לא דיגיטלי ולא אינטרנטי. 
זה מה שגימלאים מבקשים וזה מה שאנחנו יודעים להעניק!
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לראשונה בישראל - צדק היסטורי עם אחים 
שכולים מפעולות איבה. ועדת העבודה והרווחה של 
הכנסת אישרה בחודש יוני האחרון לקריאה ראשונה 
את הצעת החוק להכרה בסיסית ולהסדרת מעמדם 

של אחים ואחיות שכולים במדינת ישראל. 
יו"ר הוועדה דאז, חה"כ אפרת רייטן מרום, ציינה 
כי "לראשונה, מכירה המדינה במעמדם, בתרומתם 

ובחשיבותם של האחים השכולים".
יוזמת החוק, חה"כ מיכל שיר סגמן, הדגישה 
כי הנוהל הנהוג כיום בדבר יידוע משפחות נפגעים 
מכוחות הביטחון או נפגעים בפעולות איבה קובע 
כי מקבלי ההודעה הם בני זוג, הוריו וילדיו של 
הנפגע, ואין כל התייחסות לאחיו של הנפגע. כך גם 
לגבי עדכון על קיום אירועים שונים בהקשר נסיבות 

הפגיעה, כגון טקסי זיכרון. 
ח"כ שיר סגמן: "בארבע השנים האחרונות 
ליוויתי אחים ואחיות של חללים, והיום עם הצעת 
החוק אנחנו עושים היסטוריה, והם מפסיקים 
להיות שקופים. משרד הביטחון הגדיל לעשות 

והתייחס לסעיפי הזכויות, להגדלת סל שירותי 
התמיכה הנפשית. אלו צעדים מבורכים ואינם מובנים 

מאליהם".
מטרת הצעת חוק זו היא להעניק הכרה לאחים 
ואחיות שכולים ולהבטיח כי יקבלו הודעות רשמיות 
על קרות האסון ועל טקסים ואירועים כאמור, לאפשר 
להם להשתתף בטקסים ובאירועים, וליידע אותם על 

זכויותיהם.
נוסף להכרה במעמדם של האחים השכולים, 
החוק מרחיב את זכויותיהם של אחים שכולים 

בסעיפים כגון: הרחבת גיל הסיוע ללימודים מגיל 
30 ל-40, מתן סיוע ישירות לאח השכול והרחבת 
רגשיים  לטיפולים  הפסיכולוגים  הטיפולים 
אלטרנטיביים נוספים כגון: רכיבה טיפולית, ריפוי 

בעיסוק, הידרותרפיה ועוד.
יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה, אייבי מוזס ויו"ר 
ועדת חקיקה בארגון רותי פרמינגר שהשתתפו בדיון 
בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, ברכו את יוזמת 
החוק חה"כ מיכל שיר, ואת יו"ר הוועדה, חה"כ אפרת 

רייטן על אישור החוק בוועדה.

חדשות

אייבי מוזס ועו"ד רותי פרמינגר, יו"ר ועדת חקיקה של הארגון, בדיון בכנסת | צילום: פרטי

הצעת חוק האחים 
השכולים, להכרה במעמדם 

ובזכויותיהם, אושרה 
לקריאה ראשונה בוועדת 

העבודה והרווחה / ענת יפה

במסגרת הפעילות הענפה של המועדון נהנים החברים 
מפעילויות פנאי והעשרה / ענת יפה 

"אנחנו עושים היסטוריה – האחים השכולים 
מפסיקים להיות שקופים" 

מועדון חדש לנפגעי פעולות איבה נפתח בראשון לציון
מועדון חדש למען נפגעי פעולות איבה נפתח 
ע"י הביטוח הלאומי בראשון לציון. המועדון החדש 

מחליף את המועדון שנסגר בבית נט"ל.
שרה קמחי, חברת ועד ארגון נפגעי פעולות 
איבה ונציגת האלמנות ומשתתפת קבועה בפעילות 
המועדון, מברכת על הקמת המועדון וקוראת לכל מי 

שמעוניין לבוא ולקחת חלק בפעילות.
המועדון משמש מקום מפגש לנפגעי פעולות 
איבה, שכבר הגיעו למפגש היכרות ורקמו קשרים עם 
חברים חדשים. במסגרת הפעילות הענפה במועדון 
נהנים החברים מפעילויות פנאי והעשרה ביניהן 
הרצאות מרתקות, סדנאות יצירה, נגינה, שירה 

וריקוד, יוגה ועוד.
אייבי מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה: "אני 
מבקש להודות למוסד לביטוח לאומי על הקמת 
המועדון ועל הפעילות המתקיימת בו. זהו נדבך 
חשוב בדרך לשיקום, סיוע ותמיכה בנפגעי פעולות 
איבה ואנחנו עושים הכול  כדי שיוקמו כמה שיותר 

מועדונים כאלה בכל רחבי הארץ". מועדון נפ"א ראשון לציון חברת דנאל בחסות הביטוח הלאומי | צילום: פרטי



משרדי הסוכנות:
03-7966662

ravita@erlich-insur.co.il

עו"ד יקי כהן  
מנהל משכנתא הפוכה בסוכנות

054-6628080 

 אלי ארליך, מנכ"ל
050-6090880  

eli@erlich-insur.co.il

מייצג את:

מהיום, גם בני 55+ יכולים ליהנות 
מכל היתרונות במשכנתא הפוכה!

גמישות מירבית 	
מימון לכל צורך ולכל מטרה 	

פירעון בכל עת וללא קנס 	
אין צורך להוכיח יכולת החזר 	

הנכס נשאר בבבעלות הלווה ולשימושו כל חייו 	
תהליך קל מהיר ונגיש לקבלת ההלוואה 	

עלויות ייעוץ ללא חיוב כספי! 	
אין הכרח בהחזר חודשי – מי שרוצה, יכול! 	

כל הנ"ל מאפשר לנו לחזק את הפנסיה החודשית, לעזור לילדינו להחליף דירה, לפנק את נכדינו מכל הלב, 
לכייף בכל העולם, לחסל חובות יקרים למשקיעים וכל זאת, ללא פגיעה באיכות החיים או בנכסים הקיימים!

אין הצדקה לחיות בבית ולא לנצל את ערכו הכלכלי לשיפור רמת ואיכות החיים שלנו

איילון חברה לביטוח בע”מ רשאית להפסיק/לדחות/לבטל את הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הודעה מוקדמת. איילון חברה לביטוח בע”מ ו/או מי מטעמה 
לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא לכל נזק ו/או הפרה הקשורה לפעילות בין במישרין ובין בעקיפין. אלי ארליך סוכנות לביטוח יישאו בניהול הפעילות בכללותו וכפועל יוצא יהיו אחראים 

לכל נזק ו/או הפרה הקשורה לפעילות בין במישרין ובין בעקיפין. הכל בכפוף לתנאי ההסכם הסופי שייחתם עם לקוח הקצה.

משכנתא הפוכה ללקוחות סוכנות אלי ארליך
ולחברי ארגוני הגמלאים בטיפול הסוכנות

הלוואה בסכום חד פעמי, 
בתוספת סכום חודשי קבוע

קבלת סכום חודשי קבוע
לכל החיים
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ההתמקדות היא בחיים שממשיכים. המקום מאוד 
נעים, מואר, לא קודר, יש מרחבים גדולים של דשא 
כאשר המטרה היא שיתקיימו בגינה אירועים וטקסים 
למען הקהילה. שאבתי השראה מגינות זן, את 
הצמחייה עיצבנו בצורה של איים - איים של תקווה 
ושל שלווה. זו גם הסיבה שהמשרביות, שהן לוחות 
מתכת, לבנות ולא שחורות שתהיה במקום תחושה 
נעימה, מוארת ולא קודרת. לב המקום זה המשרביות 
כשעושים סיבוב רואים את התקופות, ובכל שעה של 
היום הכתב ייראה אחרת על הרצפה, גם אם המילים 

חקוקות בסלע הזיכרון על הרצפה זה משתנה". 
התוכן הכתוב על גבי כל אחת מהמשרביות 
הוא פרי עמלו של ד"ר נועם אבן מהצוות הדידקטי, 
מומחה בתכנון ובביצוע פרויקטים בתחומי הנצחה 
ומורשת. "המטרה היא שאנשים שעושים סיבוב 
קצר בגינה יבינו את הסיפור", אומר ד"ר אבן. "מי 
שעושה סיבוב בגינה מתחיל ב-1951 עם החלל 
הראשון של פעולות האיבה בירושלים, עובר דרך 

התקופות השונות עד ימינו אנו. 
"פעולות איבה הן חלק בלתי נפרד מהיישוב 
בארץ ישראל לאורך כל שנותיה לכן הבחירה 
היתה לא להתייחס לאירועים ספציפיים, ויש 
אינספור כאלה, אלא להציג ארבע אבני דרך 
שמספרות את עיקר הסיפור החל מתחילת 
היישוב טרם הקמת המדינה והמאבק בטרור 
בדרכים, בהמשך מלחמת העצמאות בה נהרגו 
קרוב ל-1,000 אזרחים מתוך כ-6,000 הרוגים, 
העשורים הראשונים של המדינה  בהם היו 

מתקפות נגד יישובים קרובים לגבול, והעשורים 
האחרונים בהם הטרור הגיע לכל פינה גם בערים 

הגדולות ולצערנו גם התקפות טילים.

"אבני הדרך הללו מלוות אותנו ומספרות לנו 
את תמצית הסיפור של המאבק, שלא רואים את 

סופו, בטרור".

להנצחה פנים רבות ומגוונות. בין אם מדובר 
ביוזמה פרטית או ציבורית, סביבת החיים של כולנו 
בישראל גדושה במונומנטים, אנדרטאות, מצבות, 

מבנים, פארקים ופינות הנצחה. 
יוזמה מרגשת נוספת בתחום ההנצחה והזיכרון 
היא גינת הנצחה שנחנכה בחודש יוני האחרון בחצר 
ארגון נפגעי פעולות איבה בתל אביב. בגינה, לזכר 
חללי פעולות איבה בארץ ובחו"ל, הוצבו משרביות 
המספרות את סיפור אירועי הטרור משנת 1851 
ועד היום. המטרה, אשר עמדה לנגד עיניהם של 
אנשי הארגון, היא להפוך את המקום למוקד סיורים 
והסברה לקבוצות בני נוער, תלמידים ואורחים 
מחו"ל להכרת המאבק בטרור והמחיר הכבד 

שמשלמים אזרחי המדינה.

לחקוק לעד את זכר הנרצחים 
גינת ההנצחה נחנכה, כאמור, בקיץ האחרון 
בטקס מרגש בו השתתפו לצד אורחים רבים גם שר 
הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן, מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי עו"ד מאיר שפיגלר, יו"ר ארגון נפגעי 
פעולות איבה אייבי מוזס, מנכ"ל הארגון עו"ד רועי 
כהן, ד"ר נעם אבן מהצוות הדידקטי ומנהלת אגף 

איבה במוסד לביטוח לאומי ענבר דוד.
"גינת הנצחה זו היא ביטוי לכך שהארגון פועל 
יום יום ושעה שעה להנצחת פעולות איבה מתוך 
הכרה בצורך של המשפחות לזכור את יקיריהן בכל 
דרך", אמר בטקס יו"ר הארגון אייבי מוזס. "אני 
 מברך את שר הרווחה ואת המוסד לביטוח לאומי 
על הקמת הגינה ועל הנצחת מפעל זה. זוהי הסנונית 
הראשונה לקראת הקמת היכל ההנצחה בהר הרצל".

באותו מעמד הבטיח גם עו"ד רועי כהן מנכ"ל 
הארגון כי "ארגון נפגעי פעולות איבה ימשיך בכל 
דרך לפעול להנצחת חללי פעולות איבה, וכאן בבית 
הארגון נפעל ביתר שאת לוודא שזכר הנרצחים יהיה 
חקוק לעד. אני מודה לשר הרווחה ולשר המודיעין 

שהגיעו לכבד את המשפחות השכולות".

חשיבה על הפן הרגשי 
מי שעמדה מאחורי תכנון הגינה היא האדריכלית 
שחר הכט המספרת על ההתרגשות שליוותה אותה 
במהלך העבודה על פרויקט ההנצחה. "זהו פרויקט 

מאוד חשוב וערכי ומאוד מחובר אלינו כעם, אין 
ישראלי שהנושא הזה לא נוגע אליו", מציינת הכט. 

הכט מספרת כי רעיון תכנון הגינה התגבש 
במהלך העבודה. "כשהתחלנו לעבוד על פרויקט 
ההנצחה דובר בתחילה על חלל סגור שיכלול גם 
ספרייה וקטעי ארכיון. תוך כדי עבודה פרצה מגפת 
הקורונה, האפשרות להיפגש בחללים סגורים ירדה 
מהפרק ואז עלה הרעיון להקים גינת הנצחה בחלל 
הפתוח. בסופו של יום השינוי יצא לטובה בעוד 

הרבה היבטים מעבר".
מה היה המוטיב המנחה בעיצוב הגינה?

"ההבנה שזיכרון הוא לא משהו קבוע אלא 
משהו שמשתנה עם השנים, אנשים משתנים וכך 
גם הזיכרון. השתמשנו באור השמש, במשחקים של 
אור וצל כך שהאלמנטים בגינה משתנים בהתאם. 

גם הבריכה וההשתקפות של המים משתנה לאורך 
היום, מים מלכתחילה זה משהו זז ולא סטטי. 
ההשתקפות של האותיות שעל המשרביות משתנה 
גם היא בהתאם לאור ולצל. ברמה הפרקטית היה 
חשוב שהמקום יהיה נעים וקהילתי ושניתן יהיה 

לקיים בו אירועים וטקסים".
ה  ז ה ה  ח צ נ ה ה ט  ק י ו ר פ ה  נ ו ש ה  מ ב

מפרויקטים אחרים עליהם את עובדת?
"מדובר בפרויקט שהוא הרבה יותר רגשי ועם 
המון משמעות. כשאני מעצבת בתים או משרדים 
יש חשיבה יותר פרקטית ופה היתה חשיבה על 
המשמעות ועל הפן הרגשי. עשיתי עבודת מחקר 
מעמיקה על גינות הנצחה בעולם ועל עבודות 
של אדריכלים מרחבי העולם. הפרויקט הזה 
שונה מפרויקטים אחרים של הנצחה בארץ כי כאן 

סיפור פעולות איבה מתחילת היישוב בארץ ישראל לאורך כל שנותיה, מוצג בגינת הנצחה מיוחדת שנחנכה 
לאחרונה בחצר בית ארגון נפגעי פעולות איבה. "הגינה היא ביטוי לכך שהארגון פועל יום יום, להנצחת פעולות 

איבה מתוך הכרה בצורך של המשפחות לזכור את יקיריהן בכל דרך", אומר יו"ר הארגון אייבי מוזס / ענת יפה

"גינת ההנצחה - פרויקט חשוב 
וערכי ומאוד מחובר אלינו כעם" 

 פעולות איבה הן חלק בלתי נפרד מהיישוב בארץ 
ישראל לאורך כל שנותיה, לכן הבחירה היתה לא להתייחס 
לאירועים ספציפיים, ויש אינספור כאלה, אלא להציג ארבע 

אבני דרך שמספרות את עיקר הסיפור"

 הפרויקט הזה שונה מפרויקטים אחרים של הנצחה בארץ 
כי כאן ההתמקדות היא בחיים שממשיכים. המקום מאוד 
נעים, מואר, לא קודר, יש מרחבים גדולים של דשא כאשר 

המטרה שיתקיימו בגינה אירועים וטקסים למען הקהילה"
המשרביות בגינת ההנצחה | צילומים: איציק סינטוב

גינת ההנצחה בחצר ארגון נפגעי פעולות איבה 

פרויקט הנצחה

איה חצב, רות פרמינגר, אייבי מוזס, השר אלעזר שטרן, רועי כהן,  השר מאיר כהן ושחר הכט בטקס חנוכת הגינה
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כ-200 נשים ובנות חברי ארגון נפגעי פעולות 
איבה השתתפו בתחילת חודש אפריל השנה באירוע 
מיוחד שיזם הארגון לרגל יום האישה הבינלאומי. 
האירוע, שהתקיים באולמי "קסיופאה" בהרצליה, 
נועד להוקיר ולהעצים את הנשים שחייהן התהפכו 
עליהן ברגע אחד, ולהעניק להן חיבוק חם ואוהב ושלל 

פינוקים. 
האירוע נפתח בקבלת פנים מיוחדת שכללה כיבוד 
קל ושתייה. בהמשך האזינו הנשים להרצאה מעוררת 
השראה של שירה איסקוב, שסיפרה על ניסיון הרצח 
האכזרי שעברה ע"י בעלה לשעבר ועל האירועים 
שקדמו לאירוע הטראומטי שטלטל את חייה והותיר 
בה צלקות גופניות ונפשיות. שירה תיארה בפני 
הנשים כיצד נאבקה על חייה בבית החולים וסיפרה 
על השיקום שהיא ובנה, שהיה עד לאירוע, עוברים על 

מנת להחלים מהטראומה.
במהלך האירוע נהנו הנשים מדוכני טיפוח 
וקוסמטיקה, עמדות איפור, שיער ולק ג'ל. כמו כן 
עמדו לרשותן עמדות רפלקסולוגיה ושיאצו מפנקות. 
אחרי ארוחת בראנץ' צפו הנשים במופע בידור של 
האחת והיחידה ציפי שביט  שהתרגשה מאוד מהזכות 
להופיע מול נשות הארגון ולתת להן הפוגה קומית 
במציאות בה הן חיות. המופע של שביט לווה בשירים 

בשיתוף קהל הנשים. 
בדברי הברכה שנשא מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן 
הוא הביע את הערכתו לנשים. "נוכח המציאות הקשה 
שנכפתה בעל כורחכן עליכן ועל בני משפחותיכן, 
אתן מהוות מודל אמיתי להעצמה ולגבורה נשית, 

באופן ההתמודדות ובמאבק היומיומי שלכן עם 
המציאות. התכנסנו כאן היום על מנת לשמח אתכן 
ולהביע את הערכתנו ותמיכתנו בכן כמי שמשתייכות 
 למשפחה הגדולה של פעולות האיבה", אמר עו"ד כהן. 

בסיום האירוע חולק לנשים שי מהודר.

חדשות

יום האישה | צילום: יוסי בכר

נשות ובנות ארגון נפגעי פעולות איבה השתתפו באירוע חגיגי לכבוד יום האישה 
הבינלאומי, במהלכו הביעו בפניהן ראשי הארגון תמיכה והערכה על התמודדותן עם 

המציאות שנכפתה עליהן  / ענת יפה

אירוע מיוחד, שחידש את פעילות הארגון באזור ירושלים לאחר תקופת הקורונה, העניק 
לחברי הארגון הזדמנות ליהנות מערב חגיגי ומההצגה האהובה "בוסתן ספרדי" / ענת יפה 

"מודל אמיתי להעצמה ולגבורה נשית" 

ארגון נפגעי פעולות איבה מציין את אירועי יום ירושלים 

לאחר הפסקה בעקבות תקופת הקורונה חידש 
ארגון נפגעי פעולות איבה, בשיתוף עמותת "חזון 
ישראל", את פעילותו באזור ירושלים. במסגרת 
אירועי יום ירושלים, יזמו נציגי הארגון ומייסדי 
העמותה ערב תרבות שהתקיים ב-19.5.2022 בהיכל 

הפיס לתרבות ואומנות פסגת זאב. באירוע השתתפו 
יו"ר הארגון, אייבי מוזס, מנכ"ל הארגון רועי כהן, 
סמנכ"לית הארגון ליען לוי וכ-400 חברי ארגון, ביניהם 
נכי פעולות איבה, משפחות שכולות, יתומים ואלמנות 
שצפו במחזה "בוסתן ספרדי" מאת יצחק נבון של 

תיאטרון הבימה. כיאה לציון אירועי יום ירושלים 
בארגון, המחזה התיאטרלי-מוזיקלי, מציג את סיפורה 
של השכונה הספרדית "אהל משה" בירושלים בשנות 
ה-30 של המאה ה-20. החיים התוססים של דיירי 
השכונה רוויים בשירת קודש וחול, בסיפורים משעשעים 
ובהומור בשפת הלאדינו. שירי המחזה לקוחים מתוך 
"ספר הרומנסות" ו"האנתולוגיה לחזנות ספרדית" של 

יצחק לוי ותורגמו לעברית על ידי משה גיורא.
האירוע, שנפתח בקבלת פנים חגיגית, התקיים 
בעזרתם האדיבה של בתיה וברי סגל מייסדי עמותת 
"חזון לישראל", המוכרים בזכות העשייה המבורכת 
למען החברה הישראלית, במטרה ליצור חברה חזקה 
ויציבה יותר. בעזרתם הנדיבה של תורמים ומתנדבים, 
מעניקה העמותה, בין היתר, סיוע לנזקקים ומספקת 

ציוד למרכזים רפואיים ולארגוני חילוץ והצלה בארץ.
בסיום האירוע קיבלו המשתתפים שי מהודר 

מתנת "סבון של פעם".
עו"ד רועי כהן עם בתיה וברי סגל באירוע יום ירושלים | צילום: איציק סינטוב
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כמידי שנה, יצאו גם השנה עשרות ילדים מבין ילדי 
חברי ארגון נפגעי פעולות איבה שהגיעו לגיל המצוות 
לקייטנת קיץ שנערכה במחנות נוער יהודים בקנדה 

ומומנה ע"י I.V.O.W - ארגון וולונטרי של יהודי קנדה. 
השנה השתתפו בקייטנה כ-30 ילדים, שיצאו 
במסגרת משלחת ייצוגית של מדינת ישראל ושל ילדי 
חברי ארגון נפגעי פעולות איבה. במסגרת הביקור 
פגשו הילדים, בני ובנות המצווה, יהודים קנדיים 
מכל הגילאים וקיימו איתם פעילויות חברתיות 

וספורטיבית חווייתיות. 
במחנה הקיץ שנמשך שלושה שבועות זכו 
הילדים להשתתף בפעילויות רבות וחווייתיות כמו 
טניס, הוקי, כדורגל, כדורסל, שחייה, שייט, סקי מים, 
תרבות ואומנות, הופעות וריקודים. בסיום מחנה 

הקיץ יצאו הילדים לטיול בן שבוע ימים במסגרתו 
הגיעו לערים מונטריאול, אוטווה וטורונטו שם ביקרו 
באתרי התיירות הפופולאריים והמפורסמים כמו: 
בניין הפרלמנט הקנדי הלאומי, מוזיאון האוויר הקנדי, 
פארק המים “St-Sauveur", מפלי הניאגרה ופארק 
השעשועים הענק “Canada’s Wonderland". השבוע 

כלל גם גם מסיבת ריקודים, צפייה בסרט, קניות 
ותוכנית שבת מיוחדת.

"אנו רואים שליחות זו כחשובה ומאמינים כי 
המסע הוא התנסות וחוויה בלתי נשכחת עבור ילדי 
חברי ארגון נפגעי פעולות איבה", אמר יו"ר הארגון 

אייבי מוזס. 

משתתפי קייטנת קנדה | צילום: פרטי

צילום: פרטי

צילום: אלי נאמן

במסגרת מסע הקיץ נפגשו 
הילדים עם יהודים קנדיים 

וקיימו איתם פעילויות 
חברתיות וספורטיבית 

חווייתיות / ענת יפה 

ילדי ארגון נפגעי פעולות איבה השתתפו במשלחת 
בני ובנות מצווה שביקרה בקנדה

כ-200 חברי ארגון נפגעי פעולות איבה השתתפו ביום כיף למגזר הדתי והחרדי שהתקיים 
בפארק המים "חפץ חיים". כמו אירועים נוספים שמקיים הארגון למען חבריו, גם מטרת מפגש 
זה הינה לחבק את ילדי נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם. זוהי דרכו של הארגון להעניק 

יום של חוויה ותמיכה, ולהוכיח לחברי הארגון שיש להם בית חם הפועל למענם בכל השנה.

הפנניג פורים משמח התקיים בחודש מרץ השנה בבית עמותת "חזון לישראל" במודיעין, 
שנתנה חסות לאירוע ואירחה את הארגון ואת חבריו מכל הלב ביום שכולו הפתעות, 

תחפושות, מוסיקה ופעילויות משמחות. הילדים והילדות נהנו משולחנות משחק, סדנאות 
יצירה, עמדות איפור וקישוטים, סדנת תיפוף, מופע קרקס, מופע להטוטנים )ג'אגלינג(, עמדות 
משחק, מתנפחים ועוד שלל הפתעות, והתכבדו בעמדות "ברביקיו", ממתקים, שערות סבתא, 

אוזני המן ועוד. 

חדשות
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חלוקת תיקים לילדים 
יתומים, אחים שכולים וילדי 

נכים מהווה, לדברי מנכ"ל 
הארגון, מסורת שמבטאת 
את מטרת הארגון לתמוך 
 ולסייע בכל צומת דרכים 

של המשפחות / מיכל אסף 

ממשיכים את המסורת: 50 תיקי לימודים חולקו 
לתלמידי כיתות א' 

כחמישים ילדים, בני משפחות ארגון נפגעי 
פעולות איבה העולים לכיתה א', השתתפו בחודש 
יולי האחרון באירוע השנתי של חלוקת ילקוטים 

וציוד לימודים.
הילדים השתתפו בטקס חגיגי במסגרתו קיבל 
כל אחד מהם במתנה תיק יוקרתי עם ציוד נלווה. 
במסגרת האירוע נהנו הילדים מפעילויות ספורטיביות 
ומשחקים נושאי פרסים, תחרות קריוקי, מוזיקה 

מקפיצה, כיבוד וצילום מגנט מזכרת מהאירוע.

האירוע הינו מסורת של שנים המתקיים בעזרתם 
האדיבה של בתיה וברי סגל מעמותת "חזון לישראל", 

אשר תורמים רבות לארגון ולנפגעי פעולות האיבה.
האירוע התקיים בבית ארגון נפגעי פעולות 
האיבה בתל אביב, כשאת בני המשפחות הנרגשות 
והילדים קיבלו צוות הארגון יחד עם יו"ר הארגון אייבי 
מוזס, חבר הוועד אריק דור ועו"ד רועי כהן מנכ"ל 
הארגון שסיפר על המאמצים שנעשים על מנת לייצג 

את המשפחות השכולות והנכים.

עו"ד רועי כהן: "חלוקת תיקים לילדים 
יתומים, אחים שכולים וילדי נכים היא מסורת 
שמבטאת את מטרת הארגון לתמוך ולסייע 
דרכים של המשפחות. הארגון   בכל צומת 
ימשיך תמיד להיות משענת וכתף לכלל נפגעי 

פעולות האיבה".
ההורים הודו בהתרגשות לארגון והעומדים 
בראשו על הטקס והשי היוקרתי וכן על שלל 

הפעילויות.

חלוקת ילקוטים לתלמידי כיתה א' | צילום: איציק סינטוב

כמידי שנה התקיים גם בחודש יולי האחרון 
טקס חלוקת המלגות המסורתי לסטודנטים 
הלומדים לתואר ראשון ולהנדסאים. הטקס נערך 
במעמד מקבלי המלגות ובני משפחותיהם, יו"ר 
ארגון נפגעי פעולות איבה אייבי מוזס, מנכ"ל הארגון 
עו"ד רועי כהן, חברי ועד הארגון ומייסדי עמותת 

חזון לישראל, בתיה וברי סגל. 
חלוקת המלגות היא תוצר של שיתוף פעולה 
בין ארגון נפגעי פעולות האיבה ועמותת "חזון 
לישראל". העמותה, המסייעת לנפגעי פעולות 
איבה, החליטה גם השנה להצטרף לפרויקט הענקת 
מלגות לנפגעים ולבני משפחותיהם ובכך לסייע 
לסטודנטים בלימודיהם האקדמיים. שיתוף הפעולה 
בין הארגון היציג ובין עמותת "חזון לישראל", מגדיל 
את מספר מקבלי המלגות ובכך מסייע לארגון 

היציג בפועלו למען רווחת נפגעי פעולות איבה ובני 
משפחותיהם.

בטקס המרגש, שהתקיים במשכן עמותת "חזון 
לישראל" במודיעין, קיבל כל סטודנט תעודת הוקרה.

רועי כהן, מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות האיבה: 
"אנו מאמינים כי השכלת הסטודנטים נפגעי פעולות 
איבה תסייע להם לחזור למעגל חיים נורמטיבי, 
לממש את יכולותיהם הלימודיות ולהשלים את 
יש  לכישוריהם. להשכלה  השכלתם בהתאם 
חשיבות רבה ביצירת הזדמנויות תעסוקתיות, 
היא תורמת לשיפור הדימוי והביטחון העצמי, 
 דבר אשר נחוץ בקרב ציבור נפגעי פעולות איבה. 
אנו רואים בפרויקט זה, תרומה חשובה מאוד 
בשיקום חברי הארגון הרוכשים השכלה במוסדות 

ההשכלה הגבוהה".

זאת במסגרת יוזמה משותפת של ארגון נפגעי 
פעולות איבה ועמותת "חזון ישראל", המעמידה 

בראש עידוד סטודנטים חברי הארגון לרכוש השכלה 
ולחזור למעגל חיים נורמטיבי / מיכל אסף

מלגות לימודים חולקו לסטודנטים 
לתואר ראשון ולהנדסאים

חדשות

טקס חלוקת מלגות | צילום: איציק סינטוב



 אחים יקרים ואחיות יקרות ,
 ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג במדינת ישראל

 קורא לכם להגיש בקשה לקבלת מלגות והטבות לאחים שכולים לשנת 2023
מטעם הקרן ע״ש ניקולא באומן ז״ל

מלגות לימודים לסטודנטים:
זכאים: אחים שכולים הלומדים לתואר ראשון במוסדות 

לימוד המוכרים על ידי המל"ג ו/או במוסד על תיכוני.
גיל: עד גיל 40. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 

.1/1/2023
גובה המלגה: לא תעלה על 6,235 ₪ אך לא יותר מ-60%.

ביצוע אבחון לקות-אקדמי:
זכאים: אחים שכולים אשר נדרשו לעבור אבחון לקות 
למידה במהלך 2023 ובלבד שהאבחון בוצע ע"י מת"ל.
גיל: עד גיל 30. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 

יום ביצוע האבחון.
גובה ההטבה: לא תעלה על 1,450 ₪.

רכישת כלי נגינה:
זכאים: אחים שכולים הלומדים נגינה במהלך שנת 

2023 ואשר רכשו כלי נגינה במהלך שנה זו.
גיל: 8-17. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 1/1/2023.
גובה ההטבה: לא תעלה על 2,000 ₪ או על שווי 

הכלי שנרכש.

השתתפות במכינה קדם צבאית:
זכאים: אחים שכולים המשתתפים במכינה קדם צבאית 

מוכרת ע"י משרד החינוך במהלך שנת 2023.
גיל: 17-21. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 1/1/2023.
גובה ההטבה: לא תעלה על 2,000 ₪ או על גובה 

התשלום בפועל.

הכשרה מקצועית:
זכאים: אחים שכולים המשתתפים במהלך שנת 2023 
בהכשרה מקצועית במטרה לבצע הסבה מקצועית או 

הנחלת עיסוק נוסף על עבודתם הקיימת.
גיל: 30-55. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 

.1/1/2023
גובה ההטבה: לא תעלה על 4,000 ₪ או על גובה התשלום בפועל.

מלגות עבור השלמת בגרות
או לימודים קדם אקדמיים:

זכאים: אחים שכולים הלומדים בשנת תשפ"ב לימודים 
להשלמת בגרות במוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד 
החינוך או הלומדים מכינה קדם אקדמית במוסדות 

לימוד המוכרים ע"י המל"ג.
גיל: 21-40. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 1/1/2023.

גובה המלגה: לא תעלה על 5,197 ₪ או על גובה התשלום הפועל.

ביצוע אבחון לקות בית ספר:
זכאים: אחים שכולים אשר נדרשו לעבור אבחון לקות 
למידה במהלך שנת 2023. האבחון יעשה ע"י מכון/מאבחן 
המוכר ע"י משרד החינוך. מועד האבחון מההמלצה 

לביצוע האיבחון לא יעלה על 3 חודשים.
גיל: עד כיתה י"ב. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל 

הינו יום ביצוע האבחון.
גובה ההטבה: בגין אבחון דידקטי - לא תעלה על 1,450 ₪.

בגין אבחון פסיכודידקטי - לא תעלה על 1,900 ₪.
בגין אבחון לקות למידה )קשה וריכוז( - לא תעלה על 1,400 ₪.

השתתפות בחוגים ובקורסים:
זכאים: אחים שכולים אשר השתתפו בחוגים או קורסים 

במהלך שנת 2023.
גיל: 7-18. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 1/1/2023.
גובה ההטבה: לא תעלה על 3,000 ₪ או על שווי 

החוג או הקורס.

ייעוץ קריירה:
זכאים: אחים שכולים אשר קיבלו ייעוץ קריירה במהלך 
שנת 2023 ע"י פסיכולוג תעסוקתי או ע"י מכון מורשה 

להכוון תעסוקתי.
גיל: 30-45. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 

.1/1/2023
גובה ההטבה: לא תעלה על 1,300 ₪ או על גובה התשלום בפועל.

הארגון היציג יסייע בהכוונה 
ומימוש המלגות וההטבות.

 WWW.KKL.ORG.IL 
 WWW.IRGUN.ORG.IL  |  ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג במדינת ישראל  irgun.org.il 

הוצאת רשיון נהיגה:
זכאים: אחים שכולים אשר הוציאו רשיון נהיגה 

במהלך שנת 2023.
גיל: עד גיל 30. המועד הקובע לעניין חישוב הגיל 

הינו יום קבלת רשיון הנהיגה.
גובה ההטבה: ההטבה שתשולם הינה חד פעמית 

בגובה של 2,200 ₪.

האפוטרופוס
הכללי

קרן ע"ש ניקולא באומן ז"ל
הקדש ציבורי 590039368

לפרטים מלאים אודות ההטבות והקריטריונים היכנסו:

71
12

2
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טקס הזיכרון הממלכתי לחללי פעולות איבה 
התקיים ב-4.5.2022 בהר הרצל בירושלים. הטקס 
התקיים במעמד נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג, 
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שר הרווחה 
והביטחון החברתי מאיר כהן, הנהלת הביטוח 
הלאומי, מפקדי כוחות הביטחון ומשפחות שכולות.  

מדליקי אבוקת זיכרון
אירנה יהושע אלמנתו של יגאל יהושע 
ז"ל - ביום 11.5.21 נפצע יגאל יהושע בראשו באורח 
אנוש מפגיעת אבנים שהושלכו לעברו ע"י מתפרעים 
ערבים. ב-17 במאי נקבע מותו. יגאל, בן 56 במותו, 

הותיר אחריו אם, אישה ושני בנים ואחים. 
חגי גינסברג אחיו של עזריה ישראל 
גינסברג ז"ל – ביום 11.8.1970 עלה על מוקש הג'יפ 
בו נסע עזריה וכל נוסעיו נהרגו במקום. עזריה, בן 25 

במותו, הותיר אחריו הורים ושני אחים. 

קריאת קדיש
אלישע גואטה – אביו של יהודה גואטה 
ז"ל  - ביום 2.5.2021 נורה יהודה ע"י מחבל כשעמד 
בתחנת אוטובוס בצומת תפוח. בפיגוע נפצעו 
שלושה אזרחים בניהם יהודה שפונה לבית החלים 
בלינסון במצב אנוש. כעבור שלושה ימים ב-5.5.21 
נפטר מפצעיו. יהודה, בן 19 במותו, הותיר אחריו 

הורים, ארבעה אחים ושתי אחיות.

זר יתומי פעולות איבה
פאר ולהב ורד – בנותיו של רון ורד ז"ל – 
ביום 11.5.2021 יצא מביתו רון לריצה. כעבור כרבע 
שעה החלו להישמע אזעקות בשל שיגור רקטות 
מעזה. בעת שרון רץ לעבר מחסה הוא לקה בדום 
לב. ניסיונות ההחייאה לא צלחו. משפחתו החליטה 
לתרום את קרניות עיניו. רון, בן 58 במותו, הותיר 

אחריו אישה ושתי בנות, אם ואחות.

הנחת זר המשפחות השכולות
קובי סרוסי – אביה של לינוי סרוסי ז"ל – 
ביום 29.10.2002, סמוך לשעה 22:30, חדר מחבל 
פלסטינאי ליישוב חרמש וירה בלינוי מטווח קצר. 
מותה נקבע במקום. לינוי, בת 14 במותה, הותירה 

אחריה הורים ואחים.  
איבון אנידזר – אמו של ליאור )אליהו( 
אנדיזר ז"ל – ביום 17.4.2006, פוצץ מחבל-מתאבד 
חומר הנפץ שנשא בתיקו בהיותו במסעדת "ראש 
העיר" בתל אביב. ליאור שהיה במקום נפצע קשה והיה 
מחוסר הכרה במשך שלושה וחצי שבועות אך בשבת, 
ט"ו באייר תשס"ו 13.5.2006 נקבע מותו. ליאור, בן 26 

במותו, הותיר אחריו אישה, הורים, אח ואחות. 

זר נכי פעולות איבה
אימרגרין אהרון-יהודה - אימרגרין נפגע ביום 
21.11.21 בפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים בפיגוע 
בו נרצח אלי קיי. לביה"ח שערי צדק הגיע כשהוא 
מחוסר הכרה וסובל מפגיעות ירי בכל חלקי גופו. הוא 
אושפז במחלקת טיפול נמרץ ובמהלך אשפוזו עבר 
עוד סדרת ניתוחים מצילי חיים בסיומם שב להכרה 
בהדרגה. חודש לאחר האירוע השתחרר לשיקום 

בתל השומר. 
שני אביגיל - ביום 12.5.2021 נורו רקטות 
מעזה לשדרות. משפחת אביגיל נכנסה למרחב המוגן 
בדירתם, אך רסיס רקטה חדר למקום דרך החלון 
הסגור ופגע בבני המשפחה. האם שני נפצעה קשה, 
עידו בנה נפצע באורח אנוש וכעבור זמן קצר נקבע 

מותו בבית החולים ברזילי.

הנחת זר נפגעי איבה בארץ ובחו"ל
קובי קמחי - בנו של רחמים )רמי( קמחי 
ז"ל - ביום שלישי 7.5.2002  הסיע רמי לקוח למועדון 
באזור התעשייה החדש של ראשון לציון. בהגיעם 
למקום ביקש הלקוח מרמי שיחכה, ועלה למועדון 
להביא כסף. הלקוח התעכב ורמי עלה אחריו. מחבל-

מתאבד הגיע למועדון באותה השעה כשהוא חמוש 
במזוודת נפץ. המחבל פוצץ את המזוודה וגרם למותם 
של 15 בני אדם, בניהם רמי.  רמי, בן 57 במותו, הותיר 

אחריו אישה, שלושה ילדים, נכדים, אם ואחים.
שרה דובנר בתו של רפאל אזיקרי ז"ל 
- בלילה הראשון של מלחמת המפרץ, 18.1.1991, 
עם הישמע האזעקה הראשונה, חש לפתע רפאל 
ברע ואיבד את הכרתו. ניסיונות החייאה שביצעו בו 

לא הועילו. רפאל, בן 55 במותו, הותיר אחריו אישה 
ושלוש בנות. 

בטקס בהר הרצל הניחו נציגי ארגון נפגעי פעולות 
איבה, מנכ"ל הארגון רועי כהן וחבר ועד הארגון אריה 

)אריק( דור, את זר ארגון נפגעי פעולות איבה. 
 חבר הוועד אריק דור, נכה פעולות איבה: 
"ב- 31.12.1969 נפל לידי פגז, ואני זוכר שצעקתי שקר 
לי. איבדתי דם בכמויות אדירות, ולכן הגוף הרגיש 
קפוא. אני זוכר את הצעקות שלי, ואז התעוררתי 
בבית החולים פוריה בטבריה, כשאני מגובס עד 
למעלה. ביליתי בבית החולים זמן ממושך, אבל  

מהרגע הראשון החלטתי שלא אהיה נכה". 
בנאום מרגש שנשא בטקס אייבי מוזס יו"ר ארגון 
נפגעי פעולות הוא אמר: "חללי פעולות האיבה 
נרצחו בשל זיקתם למדינת ישראל ולעם היהודי. 
הם נרצחו ע"י מחבלים ארורים במטרה לפגוע 
במדינה ובביטחון אזרחיה. נשים וגברים, מבוגרים 
וצעירים, בני זוג והורים וילדים ששגרת חייהם נקטעה 
ברשעות וסיפור חייהם הפך לקורות חיים, שנכתבים 

להנצחתם". 
מוזס איבד בפיגוע את אשתו עופרה, שהייתה 
בהריון, ואת בנו טל בן החמש בלבד והפך ברגע אחד 
לאב שכול, אלמן, נכה ואב לבן ובת שנפצעו קשה 
בפיגוע ומאז שיקמו את חייהם. מאז הוא נלחם למען 
נפגעי פעולות איבה וכבר עשרות שנים שהוא פועל 
בנחישות אין קץ לטובת זכויות הפצועים ומשפחות 

השכול ולמען הנצחת חללי פעולות האיבה. 

יהי זיכרון חללי פעולות איבה ברוך

טקס הזיכרון הממלכתי בהר הרצל | צילום: יוסי בכר

סיפורי המשפחות השכולות אשר לקחו חלק בטקס הזיכרון הממלכתי לחללי 
פעולות איבה / מיכל אסף

זוכרים ונזכרים בחללי ובנפגעי פעולות איבה 

חדשות
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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי 
פעולות האיבה התקיים בי"ז בכסלו )21.11.2021(, 

וצוין במספר אירועים.
היום להוקרת פצועי מערכות ישראל ופעולות 
האיבה, החל כיוזמה מקומית של תנועת הנוער 
"בני-עקיבא" מחוז דרום, וביולי 2014 קיבלה 
ממשלת ישראל החלטה שהפכה את היוזמה ליום 

ממלכתי רשמי במדינת ישראל.
אחד האירועים, שהתקיים ארבעה ימים לפני 
היום הרשמי, הוא צעדת "צועדים ומצדיעים". 
הצעדה התקיימה בכל רחבי הארץ, מצפון ועד 
דרום, והשתתפו בה תלמידי בתי ספר, נכי צה"ל 
ונפגעי פעולות איבה שסיפרו על המקרים 

האישיים.
יום ההוקרה צוין גם בכנסת באירוע בו השתתפו 
יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי, שר העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים מאיר כהן, סגן שר הביטחון 
 ח"כ אלון שוסטר, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ רם 
בן ברק, חברי כנסת נוספים ונציגי הארגון היציג של 

נפגעי פעולות האיבה. 
בנאומו באירוע אמר אייבי מוזס, יו"ר ארגון 
נפגעי פעולות האיבה: "חברי הממשלה והכנסת 
המכובדים, אנחנו הפצועים ההוכחה שמדינת 
ישראל לא ניתנה על מגש הכסף. לצערי אנחנו 

עדיין מקבלים תזכורות שהטרור עדיין חי ובועט".

ביום שישי ה-7.1.2022 נחנכה בכניסה הצפונית 
של פארק ענבה במודיעין חורשה לזכרם של נפגעי 

פעולות האיבה. 
החורשה, הממוקמת ליד אנדרטת הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, 
הוקמה ביוזמתם של ההורים השכולים עוזי ורותי 
זימן, שבנם צביקה ז"ל תושב רעות, נרצח בדם 
קר על ידי מחבלים שחדרו בשנת 2002 לישיבת 

עתניאל בה למד.
בין המשתתפים בטקס היו עו"ד רועי כהן, 
מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות האיבה, וראש עיריית 

מודיעין מכבים-רעות חיים ביבס. 
 "החורשה תהיה דרך לשמר את זכר האהובות 
והאהובים שלנו, וזוהי דרכנו לומר למשפחות 
השכולות כי אנחנו לא נשכח ותמיד נזכור את 

היקרים מכל", אמר ביבס. 

יום ההוקרה השנתי צוין במספר אירועים, בין השאר בצעדה המסורתית ובחנוכת 
חורשה לזכר נפגעי פעולות איבה ביער ענבה / ענת יפה

הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 

נציגי הארגון היציג עם ח"כ רם בן ברק ביום ההוקרה בכנסת | צילום: יח"צ

חדשות 

חניון קק"ל לזכר חללי פעולות איבה נחנך 
בחודש ספטמבר האחרון ביער אשתאול. לחניון 
אשתאול, הממוקם סמוך למשרדי קק"ל )ליד בית 
שמש(, הגיעו ביום האירוע משפחות שכולות, נפגעי 
פעולות איבה ובני משפחתם. הטקס נערך במעמד 
אלי כהן, מזכיר דירקטוריון קק"ל, רני טריינין נציג 
הנהלת קק"ל, ענת גולד מנהלת מרחב מרכז בקק"ל, 
ענבר דוד מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח לאומי, 
עו"ד רועי כהן מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה 

ואייבי מוזס יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה. 
בדברי ברכה שנשא מוזס הוא סיפר כי בשנים 

האחרונות פעל הארגון יחד עם קק"ל להקמת אתר 
הנצחה מכובד וראוי לזכר חללי פעולות האיבה. 
"האתר מבטא את הקשר ההדוק של החללים 
למאבק על ריבונותה ואדמתה של ארץ ישראל. 
פרויקט ההנצחה הזה החל לקרום עור וגידים עוד 
בימיו של קודמי בתפקיד, חברי, יהושוע כהן ז"ל. 
לאורך השנים קידמנו ופעלנו רבות לכך שאתר זה 
יוקם ובו יוכלו אזרחי ישראל להמשיך ליהנות ולטייל 
בחיק הטבע של ארצנו המופלאה ולצד זה, לעצור 
לזכור ולהזכיר את גיבורי המולדת שלנו, שנרצחו 
והקריבו את חייהם במאבק על ריבונותה וקיומה 

של מדינת ישראל.  
"תכנון החניון הירוק, דווקא כאן ביער אשתאול, 
שהוא יער מרכזי ומטויל, מסמל את המחויבות 
של ארגון כמו הקרן הקיימת לישראל, הממונה על 
שימור ופיתוח אדמות הארץ, להנצחת זכרם של 
טובי בנינו ובנותינו שמהווים חלק מרכזי בהקמתה 

וקיומה ההיסטורי של מדינת ישראל".

חניון קק"ל נחנך ביער אשתאול לזכר 
חללי פעולות איבה 

"האתר מבטא את הקשר ההדוק של החללים למאבק על 
ריבונותה ואדמתה של ארץ ישראל", אמר בטקס אייבי 

מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה / ענת יפה 

אייבי מוזס בטקס חנוכת החניון | צילום: איציק סינטוב
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הרבה שמחות ואנחנו לומדים איך לחיות עם זה 
ולראות בזה סוג של בחירה. כשאני נכנס להתמסכנות, 
אני נהיה נמוך, וכשאני בוחר, אני הולך עם זה וזה הכי 
טוב שיש. זה הופך אותי ואת הילדים לחומר שהולך 
וגדל, לא מוכן לשקוט על שמריו ולא מוכן לעסוק 

ברחמים עצמיים".
זה עובר לדור הצעיר?

"נראה לי שאני חי ככה וממילא זה משפיע עליהם. 
אני לא מאמין בהטפה בחינוך. אם אתה רוצה ללמד 

ילדיך משהו, תעשה אותו. נדמה לי שזה עובד".
מה המסר שלך?

"לבחור בחיים. אפשר לבחור גם באובדן ובמרחק 
כמשהו שאפשר להגיד עליו תודה. לא רציתי שדפנה 
תלך, אבל מיום שהלכה אני מתבונן בדרכי האלוקים, 
לא שואל ָלמה אלא ְלמה, לאן זה לוקח אותי ומה 
אני עושה עם הפלסטלינה הזאת. אני מבקש לעצמי 
את הזכות לבחור כל יום מחדש לחיות בדבר הזה 
כפי שהוא. בשונה מעצבות, כאב יכול להצמיח. מי 
שמסכים לכאוב את כאבו, יכול להיות אדם שמח, כי 
הכאב והשמחה לא סותרים אלא משלימים זה את זה. 
כל זמן שאני לא מתנגד למה שעובר עליי, מכיר בכאב, 
בחששות שלי, לא מתכחש למה שקורה לי ולא שואל 
מה היה אילו, אני חי את המציאות באהבה. אני נלחם 
מלחמות הישרדות יום יומיות קשוחות מאוד, אבל כל 
יום מחדש אני מלמד את עצמי לבחור. וכשאני מועד, 

אני מחשב מסלול מחדש ושוב בוחר בזה".

שלישי מאיימת להיטרף".
מדוע הספינה מאיימת להיטרף?

"ההתמודדות היא משהו שממעטים לדבר עליו. 
היא ארוכת שנים, כרוכה בקשיים יום יומיים ברמת 
הנפש, וגלי הדף גורמים כל פעם למישהו אחר בבית 
להימצא על סף התמוטטות עד מצבים מסכני חיים. 
לכן הספינה לא יודעת לאן היא נוסעת אבל מנסה 

להמשיך בכל כוחה עם כמות מאמץ בלתי נגמרת".

"בשונה מעצבות, כאב יכול 
להצמיח"

לאחר שנישא לזוהר, אשת חינוך ואמנות, נולדו 
להן שלוש בנות, עיינה בת 4, רעיה 3 והללי ברכה 
בת 3 חודשים, שהצטרפו לרננה, היום 24, נשואה 
ואם לשניים, עקיבא 22, קצין בחיל מודיעין, נועה 18 
שעומדת לפני שירות לאומי, אהבה תלמידת תיכון 
בת 17 ושני ילדי אומנה. "זוהר, האישה הכי מדהימה 
בעולם, נמצאת בתפקיד מאוד לא פיירי. היא בתפקיד 
שלא יכול להיות אמא אבל צריך להיות כל כך הרבה 
דברים אחרים, ועושה זאת בצורה שאין מילים לתאר 

את גדולת המעשים היום יומיים שלה".
הקשר שלו עם ארגון נפגעי פעולות האיבה נוצר 
מיד לאחר האירוע. כבר באותה שנה לקח מאיר חלק 
באירוע בר מצווה מטעם הארגון ולאחר מכן ייצג את 
נפגעי פעולות האיבה בטקס יום הזיכרון בהר הרצל. 
בימים אלה דואג הארגון לחגיגת בר מצווה עבור 
אחד מילדיו. החיים ממשיכים, אבל אין לו תשובה 
כיצד בדיוק. "גדלתי בצל השואה עם אנשים שחיו 
את חייהם היום יומיים הפשוטים למרות מה שקרה. 
האופציה לקרוס היא לא אפשרות. הלב היה רגיל 
לאהוב, חיפש אהבה וזכיתי לאהוב מחדש. זה לא 
מוריד מהאהבה הקיימת אלא מצרף אהבה נוספת. 
החיים מורכבים קשים ומאתגרים, אבל לצידם יש 

לפני שנתיים חזר נתן מאיר, נשוי ואב ל-9 ילדים, 
לירושלים עיר הולדתו ואיתו אשתו הנוכחית, זוהר 
מורגנשטרן, לה נישא כשנה לאחר הירצחה של רעייתו 
דפנה מאיר ז"ל בפיגוע בעתניאל. לפני שש שנים חדר 
לביתם של בני הזוג נער פלסטיני ודקר אותה בסכין, 
אבל מאיר מעדיף לא להיכנס לפרטי האירוע. הוא 
לא אוהב לעסוק בנושא, זה לא מוסיף לו ולדבריו 
יוצר את ההפך. "איבדתי את אשתי דפנה, לה הייתי 
נשוי למעלה מ-18 שנה עם ארבעה ילדים ביולוגיים 
ושני ילדי אומנה, והייתה אהבה גדולה", הוא מספר. 
"ביום אחד נטרפו הקלפים, הכול השתנה לנו ונדרשנו 

להסתכל על העולם בעיניים אחרות". 

התמודדות בצל האובדן 
והפסיכותרפיה,  החינוך  בא מתחום  הוא 
ובקליניקה שלו בירושלים הוא מלווה מקרים מורכבים 
של התמכרות לפורנוגרפיה ומחוצה לה עוסק באמנות 
בעץ. "המשפחה שלי מורכבת", הוא מסביר. "לאירוע 
שעברנו יש גלי הדף 
מאוד גדולים, ואף אחד 
מבני הבית כבר לא אותו 
אחד. כולם משתנים,  
לכל אחד התמודדות 
אחרת, וגם אני, כמי 
ד  לתפקי תי  ני שמו
בניגוד לרצוני, מרגיש 
ילד  קצת  היום  עד 
ושהתפקיד גדול עליי. זו 
מורכבות לנהל משפחה 
בספינה שמצד אחד 
כבר טבעה, מצד שני 
ממשיכה לשוט במים 
בצל אובדן גדול ומצד 

נתן מאיר שאיבד את אשתו דפנה, כשנער פלסטיני 
דקר אותה בביתם, מספר כיצד הצליח לשקם את חיי 

המשפחה לאחר האירוע הטרגי. "המסר שלי הוא לבחור 
בחיים. אפשר לבחור גם באובדן ובמרחק כמשהו שאפשר 

להגיד עליו תודה", הוא אומר / לימור קלר

"ביום אחד הכול השתנה לנו 
ונדרשנו להסתכל על העולם 

בעיניים אחרות"

משפחות השכול 

דפנה מאיר ז"ל | צילומים: באדיבות המשפחה

נתן מאיר 
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התאריך 24.7.95 לא יאמר דבר למרבית האנשים 
אבל עבור יוסי מיילי )57( התאריך הזה מסמן את 
היום ששינה את חייו. ולא לטובה. זה קרה בסביבות 
השעה 8 בבוקר. יוסי שעבד באותם ימים כחשמלאי 
עמד להיכנס לרכבו שחנה באזור צומת עלית ברמת 
גן, כאשר לפתע נשמע פיצוץ אדיר וגל הדף חזק 
היכה בו והעיף אותו באוויר 3 מטרים לכיוון מתחם 

המסעדה הסמוכה. 
ההלם הפתאומי שהיכה ביוסי ובאנשים נוספים 
ששהו באותו זמן בסביבה התחלף מהר מאוד 
באימה צרופה כשמקור הפיצוץ נחשף לעיניהם 
-  פיגוע התאבדות קשה שאירע בקו 20 העמוס 
בנוסעים. המחבל שהתפוצץ באוטובוס נשא על 
גופו חומר נפץ במשקל 15 ק"ג בתוך צינור עם 
מסמרים וכתוצאה מהפיצוץ נהרגו 6 אנשים ונפצעו 

33 אנשים נוספים בדרגות חומרה שונות.
בעוד שאנשים אחרים מיהרו לברוח מהמקום 
יוסי שנפצע בעצמו מרסיסים ומפגיעות נוספות 
התעשת והחל לחלץ פצועים קשה תוך שהוא רואה 
מראות מזעזעים ונוראיים של גופות מבותרות, 

אנשים מפוחמים ואיברים מפוזרים. 
יוסי לא הבין זאת באותו הזמן אך המראות 
המזעזעים אליהם נחשף באירוע השפיעו קשות על 
נפשו והוא חזר לביתו ולאשתו רק מספר ימים לאחר 
האירוע, כאשר הוא מבולבל ומנותק. "הסתגרתי 
באמבטיה והתקלחתי במשך שעות ארוכות במים 
קרים תוך כדי בכי ודמעות", הוא משחזר את השינוי 
שחל בו מאותו יום. מאז הלך מסלול חיים והשתנה 
לרעה כאשר חברים קרובים עוזבים אותו ונישואיו 

קורסים פחות משנתיים לאחר הפיגוע. 
"עד היום, למעלה מ-25 שנה אחרי הפיגוע 
לא הצלחתי לקיים מערכת יחסים זוגית נורמלית. 
יש לי שלושה ילדים איתם אני נמצא בקשר טוב", 

הוא אומר.

לראות את הטוב למרות הכל
אם סיפורו של יוסי נראה די קודר עד כה, 
מסתבר שהחלק היותר מורכב בסיפור חיכה לו 
בהמשך עם מאבק מר וארוך שנים להכרה בו כנפגע 

פעולות איבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
"ההתמודדות שלי מולם החלה בתביעה 
שהגשתי בשנת 2007 אליה הם לא התייחסו. בהמשך 
נאלצתי להיגרר איתם לבתי המשפט למשך קרוב 
ל-15 שנה עד אשר הוכרתי כפוסט טראומתי. מי 
שעשתה את השינוי עבורי הייתה עו"ד מירב ולניץ 
שבזכות נחישותה נקבעו לי לאחר לא פחות מ-75 
ועדות מתישות ו-15 שנים של מאבק 71 אחוזי נכות 
לצמיתות. זה קרה באוגוסט שנה שעברה ואפשר 
לומר שהתאריך הזה הוא התאריך השני ששינה את 

חיי רק שהפעם היה מדובר על הקלה".   
במשך השנים יוסי חש כי מוסדות המדינה 
ואחד  עליו,  ומקשים  ממנו  להתנער  מנסים 
מהארגונים שהיוו נקודת אור עבורו בהקשר לכך 
היה ארגון נפגעי פעולות איבה. "מאחר והוכרתי 
כפוסט טראומתי יצרתי קשר עם ארגון נפגעי 
פעולות איבה בשנת 2012 והפכתי לחבר בארגון. 
הארגון סייע לי רבות בהכוונה ובמתן ייעוץ ושיגור 
מכתבים לביטוח לאומי. היועצת המשפטית לשעבר 
של הארגון פעלה עבורי לא מעט ועד היום סניף 
ביטוח לאומי נפ"א בראשון לציון תומך בי ללא הרף 

ומסייע ככל הנדרש, לרבות עזרה בתווי קנייה".  
נכון להיום יוסי מנסה להמשיך בחייו אך 
נמנע  הוא  כלל.  פשוטה  אינה  ההתמודדות 
מצפייה בטלוויזיה, שכן תכנים אלימים גורמים לו 
לפלשבקים מהאירוע, הוא מתרחק מאוטובוסים 
וכמובן שלא עולה עליהם כדי שלא להיזכר במראות 
העבר הנוראיים, והוא אף נוטה להתעורר משנתו 
רק בשעות הצהריים נוכח העובדה שהפיגוע 
 התרחש בשעות הבוקר והדבר מעורר בו זיכרונות. 

"אפשר לומר שאין רגע דל בחיי שכן המראות 
והזיכרונות מאותו יום מר לא נותנים לי מנוח", הוא 
אומר. "כל זאת גרם לי להסתגרות כמעט מוחלטת 

בבית ופחד מהתקהלויות של בני אדם."
איזה מסר היית רוצה להעביר באמצעות 

הכתבה? 
"המסר הכי חשוב שאני רוצה להעביר הוא 
שפוסט טראומה )PSTD( היא הפרעת דחק שאסור 
להזניח וחייבים לטפל בה ולהתעקש על קבלת כלל 
הזכויות המגיעות לסובלים ממנה מרשויות המדינה. 
במשך שנים אחרי הפיגוע חיי קרסו - לא הצלחתי 
למצוא זוגיות או להחזיק עבודה יציבה ובעצם 
הסתגרתי בביתי. לכל זה אחראית הפוסט טראומה 

מהפיגוע הנורא בצומת עלית".
"למרות הפיגוע וכל מה שעבר עליי מול הביטוח 
הלאומי אני משתדל לראות את הטוב שבחיים 
ומתנדב בפיקוד העורף ובארגונים התנדבותיים 
שונים הקשורים לעזרת הזולת והצלת חיים. אני 
מוכן להירתם תמיד למען נזקקים, נפגעי נפש 

ופגועי פוסט טראומה".

יוסי מיילי נחשף למראות זוועה שעה שפעל בעוז וחילץ פצועים 
מהפיגוע בקו 20 שאירע בצומת עלית ברמת גן, זאת כשהוא עצמו 

פצוע. מיילי נאלץ להיאבק  15 שנה על מנת לקבל הכרה כנפגע פוסט 
טראומה / יובל גמליאל 

"פוסט טראומה היא הפרעת דחק 
שחייבים לטפל בה ולהתעקש 

לקבל את כלל הזכויות"

יוסי מיילי | צילום: פרטי

סיפור אישי 
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הצליח. יש לו כוחות נפש עצומים ועם השנים הוא אף 
הפך לשחיין וכדורסלן פראלימפי מצטיין שאף ייצג את 
המדינה באולימפיאדת הנכים בריו. השנה הוא אף זכה 

להדליק משואה בטקס המשואות ביום העצמאות".
את תעצומות הנפש להן זכה, קיבל עשהאל 
כנראה מאביו בועז שלמרות האירוע הקשה אותו 
עבר בחר בחיים וזכה להתחתן בשנית בשנת 2007 
עם הילה, אם לחמישה. שנתיים אחר כך נולדה לבועז 
והילה שלישיה שחגגה לאחרונה הגעה לגיל 13. ואם 
לא די בכל אלו הרי שאביה ביתו של בועז, התאהבה 
עם השנים באחיה החורג דוד והשניים התחתנו בשנת 
2013. "כיום יש לי 15 נכדים ואני תמיד אומר שזו דוגמה 
חיה ל'כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ'", מוסיף שבו.

מעבר לסיפורו המדהים בועז הוא גם חבר בארגון 
נפגעי פעולות האיבה אך מכיוון שהיה עסוק בשנים 
האחרונות בגידול שלישיית ילדיו לא הספיק ליהנות 
מתכני וכנסי הארגון. "עכשיו כשהילדים גדלו קצת 
 ואני יותר פנוי, אני חושב שאתחיל להתעמק בתכנים 
של הארגון וליהנות מטיולים, כנסים והופעות", הוא 

מסכם בחיוך. 

הלוחם ביקש ממנה לצאת לכיוונו, זינק ומשך אותה 
החוצה ברגע בו המחבל ירה לכיוונה והציל אותה 

בפעולתו. 
חלון  דרך  להימלט מהבית  ניסה  המחבל 
האמבטיה וחוסל לאחר קרב קצר בחצר הבית. 
במהלך ההשתלטות וחיסולו של המחבל נפצעו שני 
לוחמי צה"ל וכתוצאה מחילופי האש הבית אף עלה 

באש. שני ילדים נוספים חולצו בשלום מהבית.
כל הדרמה הזו קרתה כאשר בועז עצמו לא היה 
בבית באותה שעה, כמו גם שני ילדים נוספים, יריב 
ועטרה שלא נפגעו גם הם. "זה היה בסביבות השעה 
21:15 כשהייתי בדרך מהעבודה הביתה. בעודי בנסיעה 
קיבלתי טלפון מכיתת הכוננות של היישוב בו ביקשו 
ממני להגיע דחוף ליישוב )בועז מתנדב כחובש( עקב 
חדירת מחבל לאחד הבתים. משום מה ישר לי קפץ 
לי לראש שזה הבית שלי וכשהתקשרתי הביתה ולא 
ענו לי, זה גרם לי להילחץ עוד יותר. כשהגעתי ליישוב 
המחבל היה עדיין בתוך הבית שלי והמשיך לירות 
לעבר כוחות הביטחון כשאני נאלץ להתחיל לזהות את 

גופות אשתי וילדיי".
איך אפשר להשתקם מדבר כזה? 

"אי אפשר להשתקם מזה לגמרי. אתה חי עם זה 
כל החיים ואתה זוכר את זה כל יום וכל חג. בכל מקום 
אתה מקבל תזכורת, כמו למשל בתפילות בית הכנסת 
בהן אני נזכר בכאב איך הילדים היו יושבים לצידי. יחד 
עם כל הקושי הבלתי נסבל הזה אני זוכר שאמרתי 
לעצמי למחרת בבוקר שאני חייב לקום מהמיטה 
בשביל הילדים שנותרו לי, שכמה מהם היו מאושפזים 

במצב קשה".
"אחד הדברים שהכי חששתי מהם באותם ימים 
היה כיצד עשהאל, שרגלו נקטעה והוא בן 9 בלבד, 
יתמודד עם החיים בצורה הזו. אבל ברוך השם שהוא 

חייו של בועז שבו בן ה-61 מקדומים יכלו בקלות 
להפוך לסרט תיעודי מרתק בנטפליקס. הם כוללים 
גלגול ראשון עם משפחה מאושרת שחווה פיגוע 
מזעזע ההופך את חייו של בועז ב-180 מעלות, 
וגלגול שני עם משפחה מאושרת לא פחות הכולל 
לידת שלישיית תינוקות, כשהוא בסוף שנות ה-40 
לחייו. בתווך היו גם ילד שרגלו נקטעה והפך לימים 
לספורטאי מצטיין ומדליק משואה, ובת נוספת 
שהתחתנה עם אחיה החורג, כשכיום השניים הורים 

לשני ילדים.

"אמרתי לעצמי שאני חייב לקום" 
האירוע ששינה את חייו של בועז מוכר לציבור 
הישראלי בתור "הפיגוע באיתמר". הפיגוע המחריד 
התרחש לפני 20 שנה, בליל חמישי, ה-20 ביוני 
2002. במהלכו פרץ מחבל את הגדר ההיקפית של 
הישוב, נכנס לבית משפחת שבו ורצח ביריות את אם 
המשפחה רחל )בת 40( ואת שלושת בניה: נריה )בן 
15(, צביקה )בן 12( ואבישי )בן 5(. במהלך הלחימה 
באירוע נפצעו שני ילדים נוספים - אביה )בת 13( 

ועשהאל )בן 9( שרגלו נקטעה כתוצאה מהירי. 
כיתת הכוננות של היישוב הוקפצה למקום 
לאחר שנשמעו קולות הירי. היא הייתה הראשונה 
שיצרה מגע עם המחבל וניסתה לחלץ את הנפגעים. 
יוסף טויטו )בן 31(, אב לחמישה, שהיה מפקד כיתת 
הכוננות, נהרג כשנורה על ידי המחבל, שהתבצר בבית, 
בעת ניסיון החילוץ. בהמשך הגיעו למקום כוחות 
של צה"ל ומג"ב וכיתרו את הבית. הלחימה נמשכה 
כשעה ובמהלכה חילצו הלוחמים את עשהאל הפצוע 
שהסתתר בארון באחד החדרים. בהמשך הלחימה 
זיהה אחד מהלוחמים את הבת אביה מסתתרת 
מתחת למיטת ההורים בחדר שבו התבצר המחבל. 

המקרה של בועז שבו, ששכל את אשתו ושלושת ילדיו 
בפיגוע המחריד באיתמר בשנת 2002, מגלם לצד 

הטרגדיה שעבר סיפור שיקום מעורר השראה. היום עם 
משפחה שנייה מאושרת הוא מספר על תעצומות הנפש 

שגייס והחיים עם הזיכרונות / יובל גמליאל 

"יש לי 15 נכדים ואני תמיד 
אומר שזו דוגמה חיה ל'כאשר 
יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ'"

משפחות השכול 
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בינלאומיים ותקשורת. 
מעבר להתמודדות האישית היומיומית התמודד 
לאורך השנים תום, כמו יתומי פעולות איבה רבים, 
עם דרישה להכיר בזכויותיו. "אני זוכר שאחרי הפיגוע 
אחותי היתה מוגדרת בביטוח לאומי כאלמנה פלוס 
ילד, וזה בזמן שהיא בעצם לא היתה נשואה. החוק 
שמסדיר את מעמדם של יתומי פעולות האיבה לא 
היה קיים ורק משנת 2011 מעמדנו הוסדר עם קצבה 

הזהה לזו שמקבלים יתומי צה"ל". 
מה לדעתך עדיין דרוש כדי לתת את המענה 

ההולם ליתומי פעולות איבה? 
"אני חושב שדרושה יותר תמיכה בהתנהלות מול 
הרשויות. נכון שארגון נפגעי פעולות האיבה מסייע לנו 
אבל דרוש סיוע מול ביטוח לאומי. אני לדוגמה מנסה 
לקבל הכרה כנפגע פוסט טראומה. זה תהליך מאוד 
ארוך ומאוד מורכב ולדעתי אפשר לסייע קצת יותר 
כי צריך לראות את כל התמונה - לא  רק איבדתי את 
הוריי גם אני נושא איתי צלקת. נכון שהיום כבר יש 
יותר מודעות לכך שכל מי שחווה פיגוע הוא פוסט 
טראומתי. אבל זוהי נקודת ההנחה שצריכים לצאת 
ממנה כי לפעמים הדברים האלה מתעוררים רק אחרי 
כמה שנים טובות וברגעים הכי לא צפויים. זה באמת 
תהליך שהיום אני עובר לאט, בשקט ובזהירות עם 
עצמי בשנתיים האחרונות ואני מקווה שיקלו על כולנו 

לקבל גם את ההכרה הזו". 

הכרה גם כפוסט טראומטי
הטרגדיה הזו קטעה באחת את החיים המאושרים 
של המשפחה שעלתה לישראל מהונגריה בשנות 
ה-70 של המאה שעברה. ההורים, ד"ר אנדרי רופא 
שיניים מצליח ואידית אחות לשעבר שניהלה 
עסק עצמאי שסייע לישראלים ללמוד רפואה 
באוניברסיטאות בחו"ל, היו מוכרים בקהילה 
המקומית כמו גם בקרב יוצאי הונגריה בארץ. 
"היתה לנו ילדות מאושרת", נזכר תום. "חינכו אותנו 
 להישגיות ולעצמאות וביום אחד הכל התנפץ ונגמר". 
החזרה לשגרה לאחר הפיגוע היתה מלווה באופן 
טבעי בקושי גדול, למרות זאת נזכר תום כיצד הוא 
ואחותו עשו הכל כדי לחזור למסלול חיים שגרתיים. 
"הכרחתי את עצמי לחזור לתפקד", הוא משחזר היום. 
"כנראה שכאשר אין עליך השגחה הורית אתה לוקח 
את עצמך יותר בידיים. החיים ממשיכים עד כמה 
שאפשר, ועם כל הקשיים הכלכליים הנפשיים אתה 
עושה הכל כדי להמשיך קדימה. באותם ימים לא 
היתה כמו היום מודעות כל כך גדולה לכל מה שקשור 
לטיפול בשני יתומים או כיצד לטפל בפוסט טראומה. 
את התמיכה קיבלנו מביטוח לאומי, עם פקידת 
השיקום שלנו, שלצערי פורשת בימים אלה, והיא 
 זו שליוותה אותנו בנאמנות מאותו רגע ועד היום".
כחלק מהשגרה התגייס תום לצה"ל ובסיום שירותו 
הצבאי נסע להונגריה שם סיים לימודי יחסים 

ערב פסח תשס"ב, 27 במרץ 2002 ייזכר לעד 
כיום כטבח ליל הסדר. ברגע אחד הופרה שמחת 
החג בכל בית בישראל עם היוודע דבר הפיגוע במלון 
פארק בנתניה, שנחשב לאחד מפיגועי ההתאבדות 
 הקשים ביותר בהיסטוריה של ישראל. 30 ישראלים 
נרצחו ו-160 נפצעו בפיגוע ההתאבדות בשליחות 
החמאס, שבהמשך היה המניע העיקרי ליציאה 

למבצע "חומת מגן".
דקות ספורות לאחר שנשמע הפיצוץ בחדר 
האוכל של המלון הגיעו למקום תום פריד )37(, אז 
תלמיד תיכון בן 16 וחצי, יחד עם אחותו שירלי בת 
ה-21. השניים הגיעו לחגוג את ליל הסדר יחד עם בני 
משפחתם ביניהם ההורים אידית וד"ר אנדרי פריד 
והסבתות, שנהגו להגיע מידי שנה לחגוג את ליל 
הסדר במלון. "אחותי ואני הגענו למלון דקה או שתיים 
לאחר הפיצוץ עוד לפני שכוחות ההצלה הגיעו למקום. 
המחזה שנגלה לעינינו היה קשה ביותר", מספר תום. 
"המחשבה הראשונה שעלתה בראשי היתה ללכת 
לחפש את הוריי, ניסיתי להיכנס פעמיים או שלוש אבל 
בשום אופן אי אפשר היה להגיע לחדר האוכל ונשארנו 
לעמוד בלובי. בינתיים פגשנו בחוץ את בן דודי ואת 
אשתו, שגם הם הגיעו באיחור, ובהמשך לאחר שהחלו 
פעולות ההצלה החלטנו לנסוע לבתי החולים לניאדו 
 והלל יפה בתקווה למצוא פצועים מבין בני המשפחה". 
הבשורה המרה לא איחרה להגיע. הוריו של תום נהרגו 
במקום והסבתות נפצעו קשה ונפטרו אחת אחרי 

שבועיים והשנייה כעבור מספר חודשים. 

תום פריד, שהוריו אידית 
ואנדרי נהרגו בפיגוע 

במלון פארק, מספר על 
ההתמודדות כנער יתום, 
המאמצים לחזור לשגרת 

חיים רגילה והמסע 
להכרתו כנפגע פוסט 

טראומה / ענת יפה

"חשוב להכיר ביתומי פעולות 
איבה גם כנפגעי פוסט 

טראומה" 

משפחות השכול 
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בפתח דבריי אבקש לאחל ברכות חמות ואיחולי 
הצלחה לעו"ד הילה אשכנזי שסיימה את תפקידה 
כעו"ד במחלקה המשפטית לאחר שש שנים רוויות 

עשייה מבורכת במסירות ובמקצועיות, ועל אינספור 
מאבקים וניצחונות למען נפגעי פעולות האיבה. הילה 
שיפרה ותרמה לחייהם של חברי ארגון רבים, הטביעה 

את חותמה וחסרונה יורגש לצוות הארגון וחבריו. 
באירוע הפרידה שנערך לעו"ד אשכנזי, הוענק לה מגן 

הוקרה על פועלה הרב.
בנוסף, אבקש לאחל איחולי הצלחה רבה לרותם 
ערבה, המתמחה במחלקה המשפטית, אשר סיימה 
את תפקידה בארגון וממשיכה במלוא המרץ לכבוש 
את היעד הבא: מבחני לשכת עורכי הדין, אנו בארגון 

מלאי הוקרה והערכה ומודים לה על כל עשייתה 
הברוכה למען נפגעי פעולות איבה.

במסגרת השינויים שנעשו לאחרונה במחלקה המשפטית ברצוני לעדכן 
כי קלטנו למחלקה עורכת דין נוספת ומתמחה חדשה. כאן המקום לברך את 

עו"ד ליאת ברגר שנכנסה לתפקידה במחלקה המשפטית בארגון. אני בטוחה כי 
מסירותה ומקצועיותה יביאו למתן שירות מירבי הניתן לחברי הארגון. בנוסף, 
אבקש לאחל בהצלחה רבה למתמחה החדשה שלנו, עמית לוי, אשר כבר עם 
כניסתה לתפקיד החלה לתת מענה מסור לחברי הארגון ולבני משפחותיהם.

אני שמחה לעדכן אתכם כי הצלחנו להשיג עבורכם שיתופי פעולה חדשים 
והטבות במגוון תחומים: 

שיתוף פעולה עם חברת מיי דוקטור MYDOCTOR בנושא ביטוח שיניים 
לחברי הארגון ובני משפחותיהם. עתה הנכם מוזמנים ליהנות מטיפולי שיניים 

מגוונים ומסובסדים בפריסה ארצית. לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוכן הביטוח 
אלדד הר זיו. 

פעלנו בשיתוף עם הביטוח הלאומי לחיזוק והטמעת רפורמת "נפש אחת", 
במסגרתה הורחבה הזכאות לטיפולים לנפגעים, ב- 3 קטגוריות: טיפולים 

אלטרנטיביים, טיפול נפשי לילדי נכים וטיפול נפשי לבני משפחה. בימים אלה 
פועל הביטוח הלאומי להקמת קו חם המיועד לטיפול בפגעי פוסט טראומה, 

הכללת נושא חונכות לילדים וכלב טיפולי במסגרת הרפורמה. 

כמו כן, לאחרונה התחלנו במגעים לחידוש 
פוליסת הביטוח הסיעודי לנכי פעולות איבה במסגרת 

הפוליסה הקיימת של ארגון נכי צה"ל. בנוסף, פנינו 
בבקשה להרחיב את ההצטרפות גם לבני משפחה.

אני שמחה לבשר כי לראשונה נעשה צדק 
היסטורי עם האחים השכולים במדינת ישראל 

ואושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק המבקשת 
לתת הכרה בסיסית ולהסדיר את מעמדם של 

אחים ואחיות שכולים במדינת ישראל. הצעת החוק 
שאושרה מבטיחה כי אחים שכולים יקבלו הודעות 

רשמיות על קרות האסון ועל טקסים ואירועים 
כאמור, ויידעו אותם אודות זכויותיהם.

אבקש להביא לידיעתכם כי הארגון השתתף 
בוועדה הציבורית של משרד הביטחון לבחינת 

מעמדם וזכויותיהם של יתומי מערכות ישראל, 
בראשות כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. 

במסגרת הדיונים דרשו יו"ר ומנכ"ל הארגון לשפר את מצבם ולהרחיב את 
זכויותיהם של יתומי פעולות האיבה בישראל. המלצות הוועדה פורסמו ונמסרו 

לשר הביטחון. 
לאחרונה השלים הביטוח הלאומי את הפיתוח של הנפקת תעודות 

פטור מתור לנכי איבה הזכאים, בהתאם לתקנות החדשות ונשלחו הודעות 
SMS  לזכאים. שימו לב, כי לא מדובר בתעודת נכה איבה – תעודה זו תישאר 
בתוקף כפי שהיה עד היום, ובביטוח הלאומי נמצאים בשלבי פיתוח לתעודת 

נכה איבה דיגיטלית.
מי הזכאים לפטור מתור?

- בעלי סעיף נפשי 49%-40% - זכאים לפטור מתור.  
- בעלי סעיף נפשי 50% ומעלה – זכאים לפטור מתור ותשלום מלווה.  

- בעלי רכב רפואי – זכאים לפטור מתור. 
- נכים 100% מיוחדת – זכאים לפטור מתור ותשלום מלווה.

- נכים המקבלים ליווי בשירות/כסף משיקום – זכאים לפטור מתור ותשלום מלווה.
 

עו"ד ענת קספריוס אלון, 
יועצת משפטית 

עו"ד ענת קספריוס אלון | צילום: פרטי

המחלקה המשפטית 

חברי וחברות ארגון יקרים,

חברים יקרים, ארגון נפגעי פעולות איבה נמצא כאן למענכם ועבורכם בכל 
תחומי החיים. המחלקה המשפטית, אשר מורכבת מ-2 עורכות דין ומתמחה, 
תשמח לסייע לכם במיצוי זכויותיכם, לייעץ ולהכווין 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 שבארגון פועלת ועדת חקיקה בראשותי יחד עם 
חברי הוועדה: דני בושקניץ, איה חצב, גדי רוזנוולד ויוסי צור, ואנו פועלים בשיתוף 

פעולה הדוק עם המוסד לביטוח לאומי ומקדמים חקיקה למען נפגעי פעולות 
האיבה הן בכנסת ישראל והן במשרדי הממשלה השונים. הוועדה והמחלקה 

המשפטית, בראשות מנכ"ל ויו"ר הארגון, מקיימות פגישות סדורות 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, להילחם על 
המגיע לכם מכוח החוק ולתקן עיוותים ופגמים אשר נוצרו במהלך השנים! 

עו"ד רות פרמינגר, חברת ועד ויו"ר ועדת חקיקה 

ועדת חקיקה

פעילות ועדת חקיקה של הארגון 



באמצעות פנייה לעו"ס בסניף השיקום.

טיפול באמצעות כלבי שירות
כלבי השירות נועדו לסייע ולהקל על מתמודדי פגועי 
ראש ופוסט טראומה והוא מחייב את מקבלי הכלב 

לדאוג ולטפל בצרכיו.
כלב השירות יושאל לנכה  אך יישאר בבעלות הספק 

לאורך חיו.
הספק יישא באחריות על כל ההיבטים הרפואיים של 
כלבי השירות. כלבי השירות מאומנים למגוון משימות 
שמטרתן לסייע לנפגעים בתסמינים שכיחים כמו 
זיהוי והתראה על עליה ברמת החרדה, להעיר מסיוטי 
לילה, קריאת עזרה ועוד. למימוש ההטבה ותחילת 
תהליך הקבלה יש לפנות לפקידת השיקום במחוז 

המטפל.

לעו"ס בסניף השיקום.

טיפול נפשי לבני משפחת הזכאי
הטיפול הוא לבני משפחה מקרבה ראשונה: בן או 
בת זוג, הורים וילדים )מגיל 7 עד 30(, ובמקרים 
חריגים קרוב משפחה כמו אח או אחות, בהתאם 
למצב המשפחתי של הנכה. הפנייה לקבלת 
הטיפול תהיה באופן ישיר למטפל, באחריות 
ובסמכות בן המשפחה של הנכה. הטיפול יינתן 
ללא מגבלת זמן ויינתן לפי הצורך. סוגי הטיפולים 
ותדירותם: טיפול פרטני של שעה בשבוע עבור 
בן משפחה; טיפול זוגי של שעה בשבוע; טיפול 
משפחתי של שעה בשבוע. ההחזר עבור טיפול 
לבני המשפחה הוא עד 351 שקל כולל מע"מ. 
מימוש הזכאות הוא באמצעות פנייה של הורי 
הילד לעו"ס במחוז השיקום. מימוש הזכאות הוא 

טיפולים אלטרנטיביים
לכל נכה שהוכר כנפגע תגובת קרב )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 בעלי חיים )כלבי שירות(, טיפול במוסיקה 
וטיפולי מים. לקבלת החזרים עבור הטיפולים יש 

לפנות לפקידת האיבה בסניף המטפל.

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 של הורי הילד 

עדכון זכויות אוגוסט 2022
יישום רפורמת נפש אחת

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

זכויות והטבות
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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 

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 )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 
בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ״ס. החלפה 

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

היד ומתגורר בגפו, בעל דרגת נכות 100% ומעלה 
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.

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.

מיסים. לתקופה פחותה מ-3 שנים באישור מנהל 
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: 	 נכותו 80%  שדרגת  מכוויות  הסובל  נכה 

התקנה  כולל  כ״ס   1.5 מפוצל  אוויר  למזגן  זכאי 
זכאי  בנוסף  שנים.  לאחר 10  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 	 נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, או 
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  נכות +100%:  דרגת  בעל  עיוור  נכה 

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, זכאי לקבל אישור לטיפול באמצעות 
שחייה. למימוש הזכאות יש להצטייד במכתב 
המלצה של רופא אורתופד/נוירולוג/שיקום 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 זכאי, 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 1,300 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 

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
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במצב שצוין לעיל ויותר מ–3 יתומים ילדי החלל, 
שטרם מילאו להם 30 ואינם נשואים או מתגוררים 
עמו/ה, זכאי/ת לתוספת מענק בסך 16,610 שקלים 
עבור כל יתום נוסף. אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת 

למענק של עד 69,164  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 140,358 
שקלים. מענק לאלמנה עם ילדים עד גיל 30, שהם ילדי 
החלל, שאינם נשואים ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת 
למענק של עד 179,107 שקלים בניכוי 20% מהסכום 
שיקבל/תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה 
המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת למענק 
של עד 69,164 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 59,506 שקלים 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה ולמענק עד לסך 27,648 
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 

בבית חולים או במרפאת מומחים. החזר נסיעות 
במונית מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש 
אישי/שיקומי ב-4 השנים האחרונות. ההשתתפות 
הינה עד ל-10 נסיעות לחודש או 5 נסיעות הלוך ושוב. 
אין הגבלה במספר הנסיעות לטיפול כימותרפי או 
דיאליזה. גובה ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה 

על 107 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 432 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- 15,609 שקלים לשנה. 

יתום זכאי להחזר בסך 4,166 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 

קבלה ללימודים, גובה שכ״ל והצהרה אם גוף אחר 
משתתף בשכר הלימוד.

הטבות כלליות
הטבות עבור יתומי האלמנ/ה

השתתפות במימון נישואי יתום
אלמנה זכאית להשתתפות במימון נישואי יתום אשר 
טרם מלאו לו 21 במות הנספה אף אם מלאו לו 30 שנה 
במועד נישואיו: מענק בסך 9,295 שקלים והלוואה 

בסך 9,431 שקלים.
השתתפות במימון בר/בת מצווה

ילדי/ות החלל, בנות 12 ובני 13 יקבלו מענק כספי, 
לקראת הגיעם למצוות, בסך 9,463 שקלים. המענק 
ישולם להורה או לאפוטרופוס של בן/בת המצווה. 
אלמנה זכאית בנוסף להלוואה בסך 3,855 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 1,867 שקלים. תלמידי כיתות 
ז׳-י׳ מענק בסך 2,200 שקלים. תלמידי כיתות י״א- 
י״ב מענק בסך 2,991 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 2,220 שקלים ובלבד 

שמימש את הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לצרכים אישיים אחת 
לשלוש שנים בסך 6,996 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 219,992 ₪. אלמן/ה מחוסר/ת דיור 

המינון החודשי, ולצרף דו״ח ניפוקי תרופות מקופת 
החולים או קבלות משלושת החודשים האחרונים. 
לאחר אישור הבקשה, יינתן לפונים החזר חודשי 
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 מרבי של עד 859 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.
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 369 שקלים לשנה או 

עד 33 שקלים לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול נמרץ לב

אלמן/ה הסובל/ת מבעיות לב זכאי/ת למימון מנוי 
לקבלת שירותי קרדיוביפר ומוקד לבבי לתקופה של 
24 חודשים, באחת החברות שבהסדר: נטל"י, שח"ל, 

מוניטור ואמבולנט.
יש להגיש אישור מקרדיולוג. אלמנ/ה הזכאי/ת 
עפ״י הקריטריונים הרפואיים לשירות זה ומבקש/ת 

להתקשר עם חברות אחרות, זכאי/ת לקבל החזר.
נעליים אורתופדיות 

אלמן/ה זכאי/ת למענק של עד 1,315 שקלים בשנה 
לרכישת נעליים אורתופדיות במכון מיוחד ובאישור 
אורתופד. יש להגיש אישור בפעם הראשונה שבה 
מתבקש המימון. הזכאי/ת חייב/ת בהשתתפות עצמית.

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 744 

שקלים בשנה או 1,243 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 

הנצחה 
מענק למימון הנצחה פרטית

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,944 ₪.
לאחר כשנה מיום ההכרה.

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

בהוצאות אבל בסך 7,631 ₪ 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 תשלום 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– 5,050 בעבור רכישת חלקת 

קבר ו– 4,644 ₪ 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/ביסוס עסק עצמאי

הלוואה של עד 107,201 ₪ להקמת עסק ראשון 
והלוואה של עד 22,925 ₪ לביסוס עסק עצמאי 
קיים. 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 

+65 זכאי/ת לסיוע דמי שכירות פרטית עד לסכום 
קבוע מראש. הסיוע יינתן בשנה הראשונה והשנייה 

הסמוכות ליום האסון.

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

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 

4,026 שקלים. 
החזר אגרת רישיון רכב )טסט(

אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון לרכב 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 61,471 שקלים 
והלוואה עד 80,565 שקלים. להחלפת רכב: מענק בסך 

48,591 שקלים והלוואה בסך 22,925 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 43,026 
שקלים והלוואה בסך 22,925 שקלים. החלפת רכב: מענק 

בסך 34,005 שקלים והלוואה בסך 22,925 שקלים.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

אלמנ/ה זכאי/ת להשתתפות של עד 2,200 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 400 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 

15,609 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 

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

יותר מארבעה אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

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 
שקלים 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 155,382 שקלים. 
יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני גיל 30, זכאי/ת 
למענק דיור בשיעור 80% מסך מענק הנישואין בסך 
124,305 שקלים. 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 
31,603 שקלים 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 10,198 שקלים. יתום הלומד 
במכללה זכאי למימון שכר לימוד עד לגובה 22,678 
שקלים 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.

אלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה מנפילת 
החלל, או המתקשה להחזיר חובות שקדמו לנפילתו, 
למוסדות הקשורים בעניין העסקי, יוכלו לקבל הלוואה 
בגובה של עד 59,506 שקלים, 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(

לאלמן/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 
כיתומים לפני גיל 21, ולא קיבלו סיוע לשיקום 
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 תכנית 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 

לצרף לטיפול בעל או בן זוג, בתעריף פרטני, ותקבל 
הפניה מהאגף או החזר לאחר הגשת קבלות. אלמנה 
ללא ילד מחלל, זכאית לטיפול עם ילדיה, בתעריף 
פרטני, ותקבל החזר לאחר הגשת קבלות בלבד. לפני 
תחילת הטיפול, יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת 
אישור למטפל, ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.

דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת
דיור מוגן

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

עד לסך 36,648 שקלים. 
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 הינו באחריות 
יחידת סמך במשרד התעשייה והמסחר. ניתן להיעזר 

במוסד לביטוח לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

זכויות והטבות

עומד על סך 744 שקל לשנה או 1,243 שקל אחת 
לשנתיים.

השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה
ההשתתפות בטיפולים אלטרנטיביים הינה עבור עד 
20 טיפולים לשנה. סכום הסיוע הינו עד 2,840 שקלים 

לשנה ועד 142 שקלים 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 לתיאום מועדי האספקה. 
האספקה תתבצע בהתאם להיקף סל המוצרים 

שנקבע על-ידי האגף בתיאום 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 869 שקלים בשנה. יודגש כי 
בזכאות זו אפשר להשתמש כמה פעמים, עד לניצול 

מלוא הסל של 869 שקלים 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  24,786 שקלים. 

בקופת החולים ו/או בביטוח משלים או במשרד 
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. 
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 396 

שקלים לשנה או עד 33 שקלים 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 
396 שקלים בשנה או לחילופין 33 שקלים 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 
או בהחלפת הקיימות. גובה ההחזר עבור העדשות 

סיעוד
דיור מוגן

על פי פניית הזכאי/ת, אגף משפחות משתתף במענק 
חד פעמי של 37,648 שקלים להורה עצמאי ולזוג 
הורים ינתן מענק על סך 75,296. 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 

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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השתתפות בסך 322 שקלים ועד לגובה של 1,315  
שקלים 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 
321 שקלים לרכישה של מכשיר  עצמית של 
המופיע ברשימה שבנספח להוראה והשתתפות 
608 שקלים לרכישה לגבי מכשיר שאינו  בסך 
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 48,530 שקלים והלוואה עד 

לסך 32,352 שקלים.
החלפת רכב חדש לבעלי רישיון נהיגה

להחלפת רכב לאחר ארבע שנים ואילך, יינתן סיוע במענק 
עד לסך 39,895 שקל והלוואה עד לסך 32,352 שקל.

רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה
לרכישת רכב ראשון או להחלפה. גיל הרכב הנרכש לא 
יעלה על 48 חודשים. הסיוע לרכב משומש ניתן אחת 

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 במרפאת 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 שקלים לכל כיוון.
הורים 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 14,882 
שקלים לשנה, וזאת לאחר ניכוי השתתפות עצמית 
בסך 2,492 שקלים וניכוי התשלום שהתקבל מהביטוח 

המשלים.

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 

שקלים וישולם סכום מרבי של עד 961 שקלים. 
הורים זכאים לסיוע ברכישת נעליים אורטופדיות 
על פי אישור רפואי מאורתופד, ואשר מיוצרות במכון 
מיוחד ובלעדי למכשירים רפואיים. הסיוע יינתן בניכוי 

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 הינו 432 שקלים(. 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 232 שקלים 
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 )232 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, 
בצירוף מרשם רפואי וקבלות על סך 200 שקלים ומעלה.

זכויות והטבות

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 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 

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 

59,506 שקלים.
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 6,996 שקלים 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 7,069 
שקל. ההלוואה ניתנת להורה באופן חד פעמי בעבור 

כל ילד.
עזרה לנישואי בן או בת הלוואה בסך 16,745 שקל. 

ההלוואה ניתנת להורה חד פעמית בעבור כל ילד.
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 
פרנסה ועיסוק, זכאים לבקש הלוואה להקמת העסק 
או כניסה לשותפות בעסק, עד לסך של 109,685 
ש״ח. לביסוס עסק קיים ניתן לקבל הלוואה לביסוס 
והשלמת שיקום עסק קיים שבבעלות ההורה עד לסך 

של 22,925 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 

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 ע"י המחוז, יינתן מענק של 39,895 שקלים 

והלוואה בגובה 23,737 שקלים.

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 32,352 שקלים והלוואה בסך 23,737 שקלים. 
להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 26,597 

שקלים והלוואה בסך 23,737 שקלים.

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 11,709 
שקלים, ולקלנועית זוגית לזוג הורים עד 16,651 

שקלים ויינתן אחת לחמש שנים.
השתתפות במימון לימוד נהיגה

הורה הלומד נהיגה זכאי להחזר הוצאות עד לסכום של 
1,606 שקלים. 

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.
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אזכרה, הוצאות נסיעה, מודעות בעיתונים וכולי(. 
פרטים וטפסים ניתן לקבל בפנייה לאחד ממשרדי 

מס הכנסה הקרובים למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

7,944 ש״ח.  הורים  סכום המענק הוא בסך 
לקבל  זכאים  והטבות  לים  תגמו המקבלים 
הלוואה חד-פעמית לסיוע במימון מפעל הנצחה 

פרטי. סכום ההלוואה הינו עד ל- 10,896 ש״ח.
השתתפות בהוצאות האבל

הורים זכאים למענק חד-פעמי להשתתפות 
בהוצאות אבל בסך 7,631 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

וקבוצות  לים  שכו להורים  קבוצות תמיכה 
די  י ל  ע קמות  מו לים  שכו לאחים  תמיכה 
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 
חברתית-רגשית  ותמיכה  לסיוע  מתנדבים 
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.

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

להורה  בניידות.  להורה הסובל ממוגבלות 
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 44,628 ש״ח.
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 
בשיעור 30 אחוז מהוצאות ההנצחה )הוצאות 

הלוואה עד גובה 229,282 ש״ח . ו/או מענק עד 
גובה 127,654 ש"ח.

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

229,282 ש"ח ומענק מרבי עד גובה 44,628 ש״ח.
סיוע בהחלפת דירה

שת  לרכי ע  ו י ס בר  בע לו  קיב א  ל ש ים  הור
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 
44,628 ש״ח.  למטרה זו. גובה המענק  - עד 
המענק יינתן בתנאי שמחיר הדירה הנמכרת 
לא יעלה על 747,865 ש״ח. גובה ההלוואה - 

עד סכום של 114,649 ש"ח. 
הלוואה לכיסוי משכנתה 

הורים שלא נעזרו בסיוע ביטוח לאומי לצורך 
ת  ש י כ ר ך  ר ו צ ל ו  , ה ר י ד ת  פ ל ח ה ו  א ה  ש י כ ר
א  ת כנ ש מ ו  ל נט ת  י ח כ ו נ ה ו ה  ד י ח י ה ם  ת ר י ד
ן לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות  י שעדי
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 
קבלת  ים ל וע המרבי ל הבנק שיעורי הסי מו
ט  ו ר י פ ל ם  א ת ה ב ם  נ י ה ו  ז ה  ר מט ל ה  א ו ו ל ה
223,908 שקלים כאשר  סכומי ההלוואות. עד 
המשכנתא ניטלה לצורך רכישת דירה ראשונה. 
111,961 שקלים כאשר המשכנתא ניטלה  ועד 

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

עובדי השיקום.
שיפוצים

באופן  ן  בעקרו נתן  תי צים  לשיפו הלוואה 
חד פעמי עבור שיפוצים בדירה שבבעלות 
ההורה, לדירה בקיבוץ כאשר ההורה חבר 
קיבוץ או כאשר ההורה מתגורר בשכירות 
 . ת כנ ש מ ה  בר ח ל  ש ת  ו ר י כ ש ב ו  א נת  ג ו מ
גם במקרים של שיפוצים,  הלוואה תינתן 
הרחבה קולקטיבית ברכוש משותף כחלק 
עד  הוא  ההלוואה  גובה  ץ.  לשיפו וע  מהסי

סכום של 59,111 ש״ח. 
59,111 שקל  לסך  עד  להלוואה  זכאי  הורה 

זכויות והטבות

טבלאות תשלום תגמולים והטבות
הסכומים מעודכנים למדד חודש מרץ 2019

תגמולים המשולמים מכוח הוראות 
חוק הנכים )תגמולים ושיקום(

סכוםאחוז

10%518.35

15%777.52

19%984.686

20%1,036.69

30%1,555.04

40%2,073.39

50%2,591.74

60%3,110.08

70%3,628.43

80%4,146.78

90%4,665.12

100%5,183.47

100%+7,256.86

תגמול רפואי-תט"ר

תגמול לפי סעיף 
בתקנות

נשוי+רווק\ נשוי

146,754.938,758.08 א 1

155,066.19כפול ל-14 א 1

143,375.184,376.75 א 4 השלמה

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

נשוי +רווק\נשוי

18%-10%3,242.554,738.05

39%-19%4,738.056,754.93

100%-40%6,754.939,462.39

+ 100% 9,997.4711,099.67

דמי קיום - למ"ד

נשוי+רווק / נשוי

2,548.453,625.98הטבה 295

* שווי משקולת הוא 88.31 ש"ח

דמי ניידות משולמים מכוח הוראה 56.02 פרק ג'

דמי נסיעה קבועים - הקריטריוניםדמי נסיעה לזכאי רכב מדינהדמי ניידות לזכאי רכב רפואי
מפורטים בהוראת אגף 80.19

סכוםרמת זכאותסכוםרמת זכאותסכוםרמת זכאות

1,056.1213,898.131274ב+5

1,156.7024,785.972381ב+15

2,163.363298עיוורים1,387.75ג+5

2,091.56ד+30

2,252.47ד+40

2,440.59עיוורים

תגמול פרישה מוקדמת

יקבל סךפרש בגילאחוזי נכות

100%50-593,911.46

80%603,129.16

70%612,738.02

60%622,346.87

40%631,564.58

20%64782.29

תוספת למימון צרכים מיוחדים

סכוםמספר משקולותאחוזי נכות

40-494379.88

50-596569.82

60-698759.75

70-7910949.70

80-100121,139.64

1450שעות ליווי
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זכויות והטבות

המשך טבלאות תשלום תגמולים והטבות

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

נשוי+נשוירווקדרגת נכות 

39%-10%5,826.526,475.958,305.31

100%-40%7,532.418,094.949,768.80

תגמול נצרך משולם מכוח הוראות חוק הנכים 
)תגמולים ושיקום( 

עם ילדיםללא ילדים דרגת נכות 

9,997.4711,099.67עד 59%

100%11,034.1712,136.36

100%+12,900.2214,002.41

תגמול חוסר פרנסה )חפ"ר(

נשוי+רווק/נשוי

18%-10%3,242.554,738.05

39%-19%4,738.056,754.93

100%-40%6,754.938,758.08

תגמול חד פעמי מענקי לנכי 19% - 10%

משולם מכוח חוק הנכים )תגמולים ושיקום(

סכוםתבניותאחוזי נכות 

10%10855,981.48

11%12571,272.71

12%14288,326.33

13%155104,446.92

14%166120,463.84

15%175136,066.09

16%185153,430.71

17%193170,069.65

18%201187,537.94

19%215211,744.75

מקדמה לנכי 
10%-19%

1518.35

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 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

עד 6,172

עד 6,172

עד 1,550

עד 1,400

עד 115,510

31,754
95,358
63,604

63,604

63,604
63,604

116,920

51,700
82,570

113,450

155,280
229,410
256,700

334,30035,650

24,700
20,370
16,580

7,680121,130

171,860
249,780
281,400

369,950

7,68090,240
7,68059,380

עד 18,530

עד 29,039

עד 29,039

עד 29,039 משותק
המרותק לכיסא גלגלים

113,395

50% ומעלה בכל סוגי 
הפגימה 35% ומעלה 
פגוע גפיים תחתונות
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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

1,22021 11,091.22₪ ₪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
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אלמנ/ה עם ילדים

תגמול עבור גיל הילד
ילד אחד

תוספת עבור 
כל ילד נוסף

התוספת 
הינה עד גיל

997.5821 10,216.13₪ ₪עד גיל 18

18-21₪ 10,431.09₪ 997.8521

22-24₪ 8,601.02₪ 724.3921-24

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

₪ 8,601.02₪ 860.10-

אלמנ/ה ללא ילדים

8,274.50 ₪עד גיל 60

60+₪ 9,101.95

תגמולי אלמנות

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 
 שרית גולומבק ז"ל, נמרוד ברי,  ז"ל, 

 שרה רביד ז"ל, סלבה זוקין ז"ל,
  סופיה אימס ז"ל, מרדכי מרגלית ז"ל, 

סול בן עזרא ז"ל, יורי גולדובסקי,  ז"ל, 

פנינה מאזגונקאר  ז"ל, יעקב מרדכי נחום ז"ל, 
אליעזר בן אריה ז"ל, אסתר גרדה דיאמנט ז"ל, 

 אברהם זגרון ז"ל, הלן חזן ז"ל, 
נוח אברמוביץ ז"ל. 

תהיה נשמתםנפרדו מאיתנו
צרורה בצרור החיים
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ארגון נפגעי פעולות איבה 
בשיתוף ארגון קק״ל

שמח להזמינכם

דרכי התקשרות:
טל. 03-6884729 פקס. 03-6884724

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

דף הפייסבוק של הארגון:
ארגון נפגעי פעולות איבה

)ע״ר( הארגון היציג במדינת ישראל
כנסו ועשו לנו 
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באנו חושך 

לגרש
בידינו אור ואש
כל אחד הוא אור 

קטן
וכולנו אור 
איתן

בבבתתתכככננניייתתת:::
יש לשמור את ספח הכרטיס!

• הדלקת נרות חנוכה
• דברי ברכה ומורשת - נציג קק״ל

• תקליטן שיקפיץ וירקיד את הקהל
• אומנים אורחים: יואב יצחק

• קבלת פנים ובר עשיר
• ארוחת ערב סביב שולחנות 

• שתיה חופשית
• בר מתוקים

הגרלה נושאת פרסים
יום ראשון 18/12/2022

אולם תרין, אליעזר מזל 6,
ראשון לציון

תחילת האירוע בשעה 19:30

איזור מרכז:

יום שלישי 20/12/2022
,JVP זאפה ירושלים, זאפה רובע המדיה

דרך חברון 28, ירושלים
תחילת האירוע בשעה 19:30

איזור ירושלים:

יום ראשון 25/12/2022
אולם כינורות, חלוצי התעשייה 36

מפרץ חיפה
תחילת האירוע בשעה 19:30

איזור צפון:
מס’ הכרטיסים מוגבל

ל-2 כרטיסים לחבר ארגון
ועוד 2 כרטיסים לבן משפחה.

יש להזמין מקומות מראש למועד הרלוונטי
על בסיס מקום מגורי חבר הארגון.

ההרשמה הינה דרך אתר האינטרנט של הארגון 
בלבד, בכתובת:

www.irgun.org.il

עלות כרטיסים:
כרטיס מסובסד לחבר ארגון: 75 ₪ בלבד

כרטיס מסובסד לבן משפחה של חבר ארגון:
150 ₪ בלבד



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.
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