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3 … דבר יושב ראש הארגון 
 4 … דבר מנכ"ל הארגון 
5 … זאב ראפ 
5 … מנשה פור דוד 
6 … חדשות 

11 … טופס תקנון בחירות 
12 … הרב לוי 
14 … רשימת מועמדים 
17 … טקס חנוכת בית 
20 … בר מצווה 
22 … מנחם יונס 
24 … דורון ריעני 
26 … הדס תורג'מן 
28 … טבלאות 
36 … ברכות 
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יכול אני 
להביט 
לאחור 
בסיפור רב.מצד אחד צד היוזמה 
והעשייה  הארגון  של  ההקמה 
היסוד  שלבי  כל  על  הרבה 
המשרד  הקמת  וההקמה.כולל 
קשה  הייתה  וביסוסו,אשר  ייצובו 
של  החלום  בתלאות,אך  מלווה 
והפך  שהתגשם  ושלי  רבים 
של  צוות  אותו  עם  למציאות, 
החלטה  חדורי  מייסדים  חברים 
ורצון, )אך עם אלף דעות שונות( 
זכות  יש  מהם  ואחד  אחד  ולכל 
בדפי  חקוקים  אשא  מייסדים 
כנסת ישראל ביום הקמת הארגון 

היציג לעד.
רבים  הרהורים  בי  יש  שני  מצד 
"חכמים"  חברים  מספר  כלפי 
תמיד  ומחשבתם  הבנתם  אשר 
והם  יותר  יודעים  שהם  הייתה 
כיסא  להם  תן  יותר,ורק  מבינים 
הגיעו  איך  חשוב  לא  ומעמד, 
לכך, ומי במקומם נדחף מעשיה 
או  להביא,  הצליחו  וקידום,ומה 
שלנו,ובכלל  כמו  ארגון  לקדם 
איפו הם היו אותם חדורי האגו עד 

שקם הארגון. אני לא שוכח..... 
לאחר  למשרד  חזרתי  כאשר 
וכפי  העמותות  רשם  החלטת 
רופפת  בריאות  עם  אז  שכתבתי 
לי  חשובה  כאשר  ומקרטעת, 
המשרד,  וניהול  התנהלות  ביותר 
תוך קידום זכויות כל הסקטורים 
הנוגעים  כל  מול  הממסד.  מול 
המחליטים  או  והנותנים. 
שותף  להיות  וככלל  בזכויותינו 
וממסד  מוסד  או  גוף  כל  עם 
ביותר  הקטנה  לו  נגיעה  לו  שיש 
להביא  האיבה,  פעולות  בנפגעי 
ולקבל  והמשרד  הארגון  לייצוב 
העמותות  רשם  החלטות  את  
וליישמם אחת לאחת כדי לקבל 
כמובן  אשר  תקין  ניהול  אישור 
את  לנהל  ואין אפשרות  לנו  ניתן 

עמותה בלעדיו.
והייתי  היו קלים  אך הדברים לא 

הנזקים  על  גם  להתמודד  צריך 
כתוצאה  שנגרמו  התדמיתנים 
לא  וזה  והשברים  מהמשברים 
זו  שטועים,  עושים  של  משברים 
יד אדם, אך כמי שטובת הארגון 
להשיר  צריך  עיני,  למול  עמדה 
לשפיות  לחזור  קדימה.  מבט 
לארגון  להחזיר  מנת  על  וההיגיון 
את מעמדו הציבורי כארגון היציג 
האיבה,  פעולות  נפגעי  כלל  של 
ונהיה  יחלש  לא  שכוחו  וכדי 
ורחמים,  חסד  לשבט  נתונים 
חבריו.  בידי  נתון  ארגון  של  כוחו 
אני מתפלל ומקווה לכך שלמדנו 
מטעיות ומשגים שעברנו את זה.

במבנה  נמצא  הארגון  היום 
 9 אורן  בית  ברחוב  המשופץ 
תל-אביב. ומכיל משרדים ואולם 
אשר  וכנסים,  חוגים  לאירועים 
לפעילות  לשמש  ורצוי  יכול.  גם 
חברתית מכל סוג וסוג. וכן לשמש 
יד  מצריך  הדבר  חברתי.  מועדון 
ורצון  חם  לב  עם  ומכוונת.  רוצה 
החברים,  עם  ולהטיב  לסיוע 
לא  היא  לרעיונות  האפשרות 

מוגבלת.
שעומדים  החשובים  הדברים 
לסדר  והם  הארגון  לטיפול  היום 
היא  מכך.  לזוז  ואסור  קבוע  יום 
באתר  לשיתופינו  הבקשה 
אמור  אשר  הלאומי  ההנצחה 
להבנות בהר הרצל בירושלים, יהיו 
בג"צ  כולל  יהיו,  המאבקים אשר 
הביטחון  ושר  ישראל  מדינת  נגד 
ואם  יקירינו  את  להנציח  חובתנו 
נצטרך נרתם לכך ולא נרתע עד 
ושיתופינו  דרישתנו  תענה  אשר 
באתר ההנצחה יהיה כדבר מובן 
המשפחות  כבוד  למען  מאליו 

וזכר הנופלים. 
ועדת הרווחה בכנסת ישראל היא 
עבורנו,  חוקתית  וריאה  משענת 
דרך  ובכל  השנים  לאורך  אני 
ולעדכן  להתעדכן  לעקוב  מנסה 
ומרשה לעצמי להציק להם מידי 
כאובים  בנושאים  ויותר  פעם 
לעמים  פעם.  מידי  שצצים 
אבל  פחות  ולעמים  בהצלחה 
לא מרפא עד אשר אני רואה או 
יודע שדנים או נוגעים בדבר, כמו 
איתור ומיפוי קברים, הצעת חוק 
התגמולים לנפגעי פעולות איבה 

מהם  שאחד  הוריו  משני  )יתום 
איבה(  מפגיעת  כתוצאה  נפטר 
ביקשתי  כאשר  התש"ע-2010. 
חיים  ח"כ  הרווחה  ועדת  מיו"ר 
המתמשך  העוול  את  לתקן  כץ 
הורים  משני  היתומים,   18 של 
לפני  איבה  בפעולות  שנהרגו 
)תיקון  למעשה  זה   .2000 שנת 
התבגרו  אשר  יתומים  אלו   )25
והחוק לא חל עליהם, לא היה אז 
מי אשר ידאג לזכויותיהם, ולצערי 
אין היום מי אשר יגן עליהם, ויתקן 
את העוול המתמשך אשר נכפה 
עליהם עם הצער הכאב והיתמות 

שנשאו על כתפם.
מבשר   2011 ינואר  חודש 
התחלה חדשה, בחירות, כתבתי 
ידעתי  החולפת,  השנה  לאורך 
בדבר,  הנוגעים  כל  את  גם 
את  להמשיך  לא  "שהחלטתי 
בארגון,  ההתנדבותית  פעילותי 
והריבים  המלחמות  היחס,  בגלל 
בי  פגע  הדבר  פוסקים,  הבלתי 
כלכלית  וגם  בריאותית  נפשית, 
ולכן אין אני מגיש את מועמדותי 
אך  בוועד,  כהונה  להמשך 
בקשה,  של  לשון  בכל  ביקשתי 
מכל חברה וחבר שטובת הארגון 
את  להגיש  להם  חשובה  וקיומו 
חדש  שדור  מנת  על  מועמדותם 
המטרות  את  ויקדם  יצעיר  יבוא 
ויוכל  הארגון  הוקם  שלשמם 
למנוע  זכויותינו",  כל  את  לשמר 
התעסקות  תפקידים  בעלי  מכל 
הארגון,  בהתנהלות  פוליטית 
זאת כדי שהארגון יהיה נקי מכל 

הזדהות ושייכות פוליטית.
היה לי הכבוד לתת את כל אשר 
ונעשה  היה  אשר  וכל  יכולתי 
עזרתכם  בזכות  בא  זה  בארגון, 
לכם  תודה  והמעודדת,  התומכת 
האמונה  את  לי  נתתם  אשר  על 

הברכה והכוח.
ידאג  החדש  שהוועד  תקווה  אני 
היו  וזכויותיהם,  החברים  לרווחת 

ברוכים. 

בהוקרה
אחד האדם

אברהם סלמי

דבר יו"ר הארגון



חשבון  לערוך  בבואי 
אני  יכול  אישי,  נפש 
בסיפור  לאחור  להביט 
רב.מצד אחד צד היוזמה 
הארגון  של  ההקמה 
כל  על  הרבה  והעשייה 
וההקמה. היסוד  שלבי 
כולל הקמת המשרד ייצובו וביסוסו,אשר הייתה 
קשה מלווה בתלאות,אך החלום של רבים ושלי 
צוות של  אותו  עם  למציאות,  והפך  שהתגשם 
ורצון, )אך עם  חברים מייסדים חדורי החלטה 
יש  מהם  ואחד  אחד  ולכל  שונות(  דעות  אלף 
זכות מייסדים אשא חקוקים בדפי כנסת ישראל 

ביום הקמת הארגון היציג לעד.
מספר  כלפי  רבים  הרהורים  בי  יש  שני  מצד 
חברים "חכמים" אשר הבנתם ומחשבתם תמיד 
הייתה שהם יודעים יותר והם מבינים יותר,ורק 
תן להם כיסא ומעמד, לא חשוב איך הגיעו לכך, 
ומי במקומם נדחף מעשיה וקידום,ומה הצליחו 
איפו  כמו שלנו,ובכלל  ארגון  לקדם  או  להביא, 
הם היו אותם חדורי האגו עד שקם הארגון. אני 

לא שוכח..... 
רשם  החלטת  לאחר  למשרד  חזרתי  כאשר 
העמותות וכפי שכתבתי אז עם בריאות רופפת 
ביותר התנהלות  לי  ומקרטעת, כאשר חשובה 
וניהול המשרד, תוך קידום זכויות כל הסקטורים 
או  והנותנים.  הנוגעים  כל  מול  הממסד.  מול 
שותף  להיות  וככלל  בזכויותינו  המחליטים 
עם כל גוף או מוסד וממסד שיש לו נגיעה לו 
הקטנה ביותר בנפגעי פעולות האיבה, להביא 
החלטות  את   ולקבל  והמשרד  הארגון  לייצוב 
כדי  לאחת  אחת  וליישמם  העמותות  רשם 
לנו  ניתן  כמובן  אשר  תקין  ניהול  אישור  לקבל 

ואין אפשרות לנהל את עמותה בלעדיו.
אך הדברים לא היו קלים והייתי צריך להתמודד 

גם על הנזקים התדמיתנים שנגרמו 
כתוצאה מהמשברים והשברים וזה 
לא משברים של עושים שטועים, זו 
למול  עמדה  הארגון  שטובת  כמי  אך  אדם,  יד 
עיני, צריך להשיר מבט קדימה. לחזור לשפיות 
מעמדו  את  לארגון  להחזיר  מנת  על  וההיגיון 
פעולות  נפגעי  כלל  של  היציג  כארגון  הציבורי 
נתונים  ונהיה  יחלש  לא  שכוחו  וכדי  האיבה, 
נתון  ארגון  של  כוחו  ורחמים,  חסד  לשבט 
שלמדנו  לכך  ומקווה  מתפלל  אני  חבריו.  בידי 

מטעיות ומשגים שעברנו את זה.
ברחוב  המשופץ  במבנה  נמצא  הארגון  היום 
ואולם  משרדים  ומכיל  תל-אביב.   9 אורן  בית 
ורצוי  יכול.  גם  אשר  וכנסים,  חוגים  לאירועים 
וכן  וסוג.  סוג  מכל  חברתית  לפעילות  לשמש 
רוצה  יד  מצריך  הדבר  חברתי.  מועדון  לשמש 
עם  ולהטיב  לסיוע  ורצון  חם  לב  עם  ומכוונת. 
החברים, האפשרות לרעיונות היא לא מוגבלת.

לטיפול  היום  שעומדים  החשובים  הדברים 
מכך.  לזוז  ואסור  קבוע  יום  לסדר  והם  הארגון 
ההנצחה  באתר  לשיתופינו  הבקשה  היא 
הרצל  בהר  להבנות  אמור  אשר  הלאומי 
בירושלים, יהיו המאבקים אשר יהיו, כולל בג"צ 
נגד מדינת ישראל ושר הביטחון חובתנו להנציח 
את יקירינו ואם נצטרך נרתם לכך ולא נרתע עד 
אשר תענה דרישתנו ושיתופינו באתר ההנצחה 
יהיה כדבר מובן מאליו למען כבוד המשפחות 

וזכר הנופלים. 
משענת  היא  ישראל  בכנסת  הרווחה  ועדת 
וריאה חוקתית עבורנו, אני לאורך השנים ובכל 
ומרשה  ולעדכן  להתעדכן  לעקוב  מנסה  דרך 
לעצמי להציק להם מידי פעם ויותר בנושאים 
בהצלחה  לעמים  פעם.  מידי  שצצים  כאובים 
אני  אשר  עד  מרפא  לא  אבל  פחות  ולעמים 
רואה או יודע שדנים או נוגעים בדבר, כמו איתור 
לנפגעי  התגמולים  חוק  הצעת  קברים,  ומיפוי 
מהם  שאחד  הוריו  משני  )יתום  איבה  פעולות 

נפטר כתוצאה מפגיעת איבה( התש"ע-2010. 
כאשר ביקשתי מיו"ר ועדת הרווחה ח"כ חיים 
כץ לתקן את העוול המתמשך של 18 היתומים, 
משני הורים שנהרגו בפעולות איבה לפני שנת 
2000. זה למעשה )תיקון 25( אלו יתומים אשר 
והחוק לא חל עליהם, לא היה אז מי  התבגרו 
מי  היום  אין  ולצערי  לזכויותיהם,  ידאג  אשר 
המתמשך  העוול  את  ויתקן  עליהם,  יגן  אשר 
אשר נכפה עליהם עם הצער הכאב והיתמות 

שנשאו על כתפם.
חדשה,  התחלה  מבשר   2011 ינואר  חודש 
בחירות, כתבתי לאורך השנה החולפת, ידעתי 
לא  "שהחלטתי  בדבר,  הנוגעים  כל  את  גם 
בארגון,  ההתנדבותית  פעילותי  את  להמשיך 
הבלתי  והריבים  המלחמות  היחס,  בגלל 
בריאותית  נפשית,  בי  פגע  הדבר  פוסקים, 
ולכן אין אני מגיש את מועמדותי  וגם כלכלית 
לשון  בכל  ביקשתי  אך  בוועד,  כהונה  להמשך 
הארגון  שטובת  וחבר  חברה  מכל  בקשה,  של 
מועמדותם  את  להגיש  להם  חשובה  וקיומו 
את  ויקדם  יצעיר  יבוא  חדש  שדור  מנת  על 
לשמר  ויוכל  הארגון  הוקם  שלשמם  המטרות 
למנוע מכל בעלי תפקידים  זכויותינו",  כל  את 
זאת  הארגון,  בהתנהלות  פוליטית  התעסקות 
ושייכות  הזדהות  מכל  נקי  יהיה  שהארגון  כדי 

פוליטית.
וכל  יכולתי  אשר  כל  את  לתת  הכבוד  לי  היה 
אשר היה ונעשה בארגון, זה בא בזכות עזרתכם 
התומכת והמעודדת, תודה לכם על אשר נתתם 

לי את האמונה הברכה והכוח.
אני תקווה שהוועד החדש ידאג לרווחת החברים 

וזכויותיהם, היו ברוכים. 
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דבר יו"ר הארגון



ר  ח א ל
ם  י י ת נ ש
ימים בהם 
עושה  אני 
יכול  אני  הארגון,  מנכ"ל  בתפקיד 
גדולה  ובגאווה  רב  בסיפוק  לציין 
עלה  איבה  פעולות  נפגעי  שארגון 

על דרך המלך ויצא לדרך חדשה. 
מגוון  את  מלהכיל  היריעה  תקצר 
הארגון  וביצע  שיזם  הפעולות 
מעבר  שחלפו.  השנתיים  במהלך 
הארגון  לחברי  ולסיוע  לתמיכה 
אך  והלוואות,  מענקים  במתן  )גם 
פעל  ובהכוונה(,  בייעוץ  בעיקר 
לקידום  באינטנסיביות  הארגון 
הגורמים  מול  החברים  זכויות 
יש  הנ"ל  כל  אל  הממשלתיים. 
להוסיף, כמובן, את אירועי התרבות 
בין  לחבר  במטרה  הארגון,  שיזם 
מסגרת  להם  ולאפשר  החברים 

חברתית שמחה ועליזה.
פני  על  לאחור  מביט  כשאני 
השנתיים שחלפו אני רואה ארבעה 
הניצחון  הראשון:  עשייה.  שיאי 
בנושא  לצדק,  הגבוה  הדין  בבית 
הביטוח הסיעודי-בריאותי עבור נכי 
בימים  אגב,  איבה.  פעולות  נפגעי 
בג"ץ  להגיש  אלה מתעתד הארגון 
נרצחי  כדי להכליל את  זאת  נוסף, 
ההנצחה  בהיכל  איבה  פעולות 

הלאומי שאמור לקום בהר הרצל.
ספק  בלי  היה  בעשייה  נוסף  שיא 
ביד  החדש  הארגון  לבית  המעבר 
במבנה  מדובר  תל-אביב.  אליהו, 
חניה  אפשרויות  עם  ומרווח,  גדול 
גישה  דרכי  על  הממוקם  רבות, 
לחסכון  מעבר  ומגוונים.  נוחים 
הגדול בהוצאות שכר דירה, מדובר 
בנכס מכובד, שאני תקווה שיהפוך 
לחברי  ל"בית"  הקרוב  בטווח  כבר 
מכך.  המשתמע  כל  על   - הארגון 
הארגון  אמור  התוכניות  פי  על 
חברים,  מועדון  במבנה  להפעיל 
ניתן  חברתיים,  למפגשים  ומעבר 
יהיה לקיים בו גם הרצאות, סדנאות, 

אירועים  וכו'.  
הוא  מבחינתי  השלישי  השיא 
השגת האישור )המחודש( המיוחל 
תקין.  מנהל  על  העמותות  מרשם 
האישור הושג במאמץ לא מבוטל, 
תוך שינויים המתחייבים, ועתה ניתן 

ארוכה  דרך 
ת  א ל מ ו
ת  ו ר ו מ ה מ
יו"ר  עשינו, 
מזכ"ל הארגון,  הארגון, אברהם סלמי, 
הוועד  כחבר  ואנוכי,  כהן  רועי  עו"ד 
את  להביא  שהצלחנו  עד  וכגזבר, 

הארגון למצבו כיום. 
מצטער, אין בכוונתי ליפות את תמונת 
שהותירו  החרוכה"  "האדמה  המצב: 
את  שניווטו  הוועד  חברי  אחריהם 
לנובמבר   2006 אוגוסט  בין  הארגון 
עצומים  נזקים  לארגון  גרמו   ,2008
מבחינה  והן  כלכלית  מבחינה  )הן 
הרבה  ונדרשו  תדמיתית-ציבורית( 
משאבים )ולא רק נפשיים( כדי למצב 
למצב  ולהביאו  הארגון  את  מחדש 
ובהתאם  ביעילות  לתפקד  יחזור  בו 

לתקנות רשם העמותות. .    
כאמור, עיקר המאמץ שעשינו אברהם 
בתקופה  ואנוכי,  כהן  רועי  עו"ד  סלמי, 
)החל מנובמבר 2008( בה קיבלנו על 
עצמנו את האחריות לנווט את פעילות 
הארגון ולפעול לתקן את הנזקים שעשו 
המשימה  עיקר  בתפקיד.  קודמינו 
אישור  את  לארגון  להחזיר  הייתה 
הדבר  תקין.  למינהל  העמותות  רשם 
התאפשר לבסוף, לאחר שקיבלנו על 
לוי,  יצחק  הרב  של  מינויו  את  עצמנו 

כמנהל מלווה של הארגון.
התקין  המנהל  אישור  לקבלת  בנוסף 
ואנוכי, על קבלה  לארגון, פעלנו חברי 
מחדש של אישור לסעיף 46, המאפשר 
מהתרומה  בחלק  ההכרה  )בשל 
מצד  לארגון  התרמות  ממס(  כפטורה 
גורמים שונים. גם כאן, מי שאחראי לכך 
שלארגון לא היה את  האישור החשוב 
הזה, הם אותם חברי וועד שהובילו את 

הארגון עד חודש נובמבר 2008.
כיום, כשאני מביט לאחור על השנתיים 
לערך בה כיהנתי כגזבר הוועד, אני יכול 
נמצא  שהארגון  משמעית  חד  לקבוע 
הן    - שנים  מזה  ביותר  הטוב  במצב 
ניהולית.  והן מבחינה  מבחינה כלכלית 
באסיפה  לכך:  ביותר  הטובה  העדות 
הכללית של הארגון, שהתקיימה ממש 
לאחרונה, זכה הניהול הפיננסי להרבה 
מחמאות )מעבר לכך שהמאזן השנתי 
גם  אחד!(  פה  אושר   2009 שנת  של 
וגם  הארגון,  של  החשבון  רואה  מצד 

מצד מבקר הפנים שלנו. 
לרבה  זוכה  הארגון  התנהלות  גם 

ביעילות  מתנהל  שהארגון  לומר 
גדולה ובשקיפות מלאה, בהתאמה 

מלאה לתקנות רשם העמותות.
ואחרון אחרון: לאחר שנים ארוכות 
בהן סבל הארגון מדימוי ציבורי לא 
בין  )שהתבטא,  במיוחד  מחמיא 
הגורמים  עם  רופף  מקשר  היתר, 
כמו משרד  הממשלתיים השונים, 
לאומי(,  לביטוח  והמוסד  הרווחה 
שינוי  האחרונים  בחודשים  חל 
התאפשר,  הדבר  בנושא.  מהותי 
בלי ספק, עקב "קבלות העשייה" 

שהארגון הצליח להציג.   
בהזדמנות זו ברצוני להודות ליו"ר 
הארגון, אברהם סלמי, לגזבר וחבר 
שעמלו  כהן  יהושע  הארגון,  וועד 
לפסים  הארגון  את  להחזיר  רבות 
גם  לציין  ברצוני  חיוביים,בנוסף, 
את העבודה והיעילה של כל צוות 
הדר  עו"ד  היקרה,  סיוון  המשרד 
–מנהלת  גלית   , מועלם  אהרון 
 – השירות  ובנות  החשבונות 
המוכנות  שאלמלא  סי,  ליאורה, 
והמסירות שלהם בספק גדול אם 
להישגים  להגיע  מצליחים  היינו 

שציינתי.
אלו  בימים  תורם  ספק  שבלי  מי 
המהפך  להמשך  חשובה  תרומה 
לוי,  יצחק  הרב  הוא  בארגון  שחל 
האחרונים  בחודשים  המשמש 
ביושר,  לארגון.  מלווה  כמנהל 
בהגינות רבה ועם הרבה רצון טוב 
לחבר  לוי  הרב  הצליח  רוח,  וקור 
בין כל חברי הוועד וזה הזמן לברך 
ומנשה  את חברי הוועד זאב ראפ 
מהלך  להוביל  שסייעו  פור  דוד 
בחירות  לעריכת  ויסודי  מהיר 

לוועד הארגון.
אני  הארגון,  וועד  ובשם  בשמי 
חברי  לכלל  הקריאה  אל  מצטרף 
במערכת  חלק  לקחת  הארגון, 
גם  במטרה  זאת  הבחירות, 
להליך  גדולה  לגיטימציה  לתת 
מנת  על  בעיקר  אך  הדמוקרטי, 
ותמיכה  גדול  ציבורי  "גב"  לתת 
ככל שניתן לנבחרים, אשר אמורים 
לקבל עליהם את המשימה להוביל 
את הארגון קדימה בשנים הבאות. 
מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות 

איבה, הארגון היציג
עו"ד רועי כהן

השנים  לאחר  בכדי.  ולא   – מחמאות 
הצלחנו  הארגון,  על  שעברו  הקשות 
היומיומית  העשייה  לשגרת  לחזור 
מאבקים  חברים,  בפניות  טיפול   –
)כשהשיא  החברים  זכויות  לשמירת 
בנושא  הבג"ץ  כמובן  הוא  זו  מבחינה 
טיפוח  רפואי(,  סיעודי-  הביטוח 
הרלבנטיים  הגורמים  עם  קשרים 
)שנהרסו כמעט כליל בשל התנהלות 
ארגון  וכמובן  יוזמות,  קידום  לקויה(, 

ערבי בידור, פנאי ותרבות לחברים.
הרבה  בפעילות  הכותרת  גולת 
זו היה כמובן המעבר לבית  והמגוונת 
ארגון נפגעי פעולות איבה בשכונת יד 
אליהו. המעבר למבנה הגדול והמרווח 
הוא  מרכזי!(  שותף  הייתי  לו  )מהלך 
שעשה  ביותר  החשוב  הצעד  לדעתי 
הארגון במשך כל שנות קיומו. מעבר 
מבריק  פיננסי  במהלך  שמדובר  לכך 
של  קיזוז  מבטא  הזמן,  ציר  )שלאורך 
נותן  גם  הוא  בחודש!(,  שקלים  אלפי 
מוטות  את  להרחיב  אפשרות  לארגון 

העשייה שלו. 
שותפים  שהיו  שמי  לציין  לי  חשוב 
העשייה  לכל  ומסורים  נאמנים 
לעיל,  שציינתי  והמגוונת  החשובה 
החל   – הארגון  משרד  צוות  הם 
של  בראשותה  המזכירות,  מבנות 
יונה, דרך מנהלת  סיון  מנהל המשרד 
ליועצת  ועד  גולמן  גלית  החשבונות 
אהרון  הדר  עו"ד  שלנו  המשפטית 
להוסיף,  יש  אלה  כל  אל  מועלם. 
רועי  עו"ד  הארגון  מנכ"ל  את  כמובן, 
כהן, אשר מתוקף תפקידו הוביל חלק 
והחשובה  ניכר מכל העשייה הגדולה 

– למען הארגון ולמען החברים. 
האיבה  פעולות  נפגעי  שארגון  כמי 
זו  בימה  לנצל  רצה  אני  לליבו,  יקר 
שניתנה לי ולקרוא לחברים להשתתף 
הארגון.  לוועד  הבחירות  במערכת 
אמנם הפעם אינני משתתף בבחירות 
לוועד וזאת מתוך שלמות מלאה ורצון 
רענן  ומשב  רוח  של  לכניסה  להוביל 
בארגון,  הניהולית  למערכת  וחדש 
בחירות אלה – יותר מתמיד -  אמורות 
הארגון  של  פניו  את  רק  לא  לקבוע 
ואשמח להמשיך  גם את עתידו  אלא 
ולתת כתף ככל שאדרש למען חברי 

הארגון. 
גזבר ארגון נפגעי פעולות 

איבה
יהושוע כהן

דבר הגזבר
חברות וחברים יקריםחברות וחברים יקרים
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באישור האסיפה הכללית 

לשנת  כספיים  הדוחות  את  אחד  פה  אושרו  השנתית  הכללית  באסיפה 
הוראות  אושרו  בנוסף,    2009 לשנת  המילולי  הדו"ח  את  וכן   2009
ביקורת  ועדת  ולחבר  ועד,  לחבר  ועד,  ליו"ר  גמול    - העמותות  תקנות 

בעמותה.

השנתית  הכללית  האסיפה 
אשר  פעולה,  נפגעי  ארגון  של 
יולי,  חודש  בראשית  התקיימה 
איבה,  פעולות  נפגעי  בבית 
אישרה שורה ארוכה של נושאים 
כמתחייב  בפניה,  הובאו  אשר 

מתקנון הארגון.

פה  בחרה  הכללית  האסיפה 
אברהם  מר  הארגון  ביו"ר  אחד 
סלמי לכהן כיו"ר האסיפה ולנהל 
את ישיבתה ,נוכחו עשרות חברי 

ארגון שבירכו על הבית החדש 

האסיפה  אישרה  היתר  בין 
את  אחד  פה  השנתית  הכללית 
 2009 לשנת  כספיים  הדוחות 
תקנות  פי  על  )כמתחייב  וכן 
רשם העמותות(את מה שמכונה 
 2009 לשנת  המילולי  הדו"ח 
תקנות  הוראות  אושרו  בנוסף, 
ועד,  ליו"ר  גמול    - העמותות 
לחבר ועד, ולחבר ועדת ביקורת 
בעמותה. פה אחד אושר גם מינוי  

רואה חשבון לארגון.

 2009 לשנת  הספיים  הדוחות 
אושרו לאחר הצגת הנתונים בידי 
אשר  בניטה,  דני  החשבון  רואה 
ציין, כבר בפתיחת דבריו שהחל 
משנת 2009 בכל הקשור בניהול 
הארגון  הארגון,  של  החשבונות 
"הנהלת  רצינית.  מהפכה  עבר 
החשבונות מתנהלת כמו שצריך, 
הספרים מתנהלים כמו שצריך", 

בניטה  החשבון  רואה  אמר 
למנהלת  רבות  מחמאות  וחלק 
גלית  הארגון,  של  החשבונות 

גולמן. 

כהן,  יואל  רו"ח  הפנים,  מבקר 
אישר את הנתונים והמליץ לבאי 
האסיפה לאשר אותם. רו"ח כהן 
מ-95%  "למעלה  כי  בדבריו  ציין 
נמצאים  ההלוואות  קרן  מכספי 
בידי החברים ולא בידי הקרן ולא 
המטרה.  בדיוק  וזה  הארגון.  בידי 
שלא יחזיקו את הכספים. שיתנו 
ממליץ  אני  לחברים.  זה  את 
לאשר את הדוחות הכספיים ואת 

הדוח המילולי לשנת 2009"

הדוח המילולי לשנת 2009 אושר 
שנתן  סקירה  לאחר  אחד  פה 
מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן, בה 
ההבראה  לתוכנית  גם  התייחס 
האחרונים  בחודשים  שיושמה 
בו  הליקויים  לתיקון  בארגון, 
ושל  שלו  הפעולה  לשיתוף  וכן 
סלמי  אברהם  הוועד,  חברי 
לוי  יצחק  הרב  עם  כהן,  ויהושע 
העמותות  רשם  בידי  מונה  אשר 
ושאחריו  לארגון  מלווה  כמנהל 
מנהל  אישור  את  הארגון  קיבל 
תקין מידי רשם  העמותות."הרב 
לחברי  גם  לציין  ממני  ביקש  לוי 
שיש  לעדכן  הכללית  האסיפה 
שרוב  בארגון,  הבראה  תכנית 
רשם  ידי  על  שהופנו  הליקויים 
אמר- תוקנו",  כבר  העמותות 

הסביר עו"ד כהן. 

גם  אישרה  הכללית  האסיפה 
העמותות  תקנות  הוראות  את 
ועד,  לחבר  ועד,  ליו"ר  )גמול 
בעמותה(  ביקורת  ועדת  ולחבר 
תשס"ט-2009. האסיפה שמעה 
ידי  על  בנושא  סקירה  תחילה 
כהן.  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
שכר"  מקבלים  לא  הועד  "חברי 
 2010 "משנת  כהן,  עו"ד  הסביר 
הם מקבלים הדבר היחידי, גמול 
הועד.  ישיבות  עבור  השתתפות 
רשם העמותות עשה סדר בנושא, 
וקבע שגמול הישיבות לפי דרגה 
1 שזה העמותה שלנו, הוא 505 
שקלים לישיבה עבור חברי ועד, 
הכל  סך  ליו"ר.  שקלים  ו-555 
הישיבות שאפשר לעשות בשנה 
הם 12 ישיבות של ועד, 8 ישיבות 
ישיבות  ו-12  ועדות קבועות  של 

של ועדת ביקורת".

איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר 
גזבר  עם  יחד  סלמי,  אברהם 
את  הובילו  כהן  יהושע  הארגון, 
של  מחדש  לבחירתו  המהלך 
הרנוי- החשבון  רואי  משרד 
טובול כרואי החשבון של הארגון. 
המשך  את  לאשר  מבקש  "אני 
העסקתם של משרד רואי חשבון 
של  חשבון  כרואי  הרנוי-טובול 
הארגון,  את  מכירים  הם  הארגון. 
והם עושים הכל לטובת הארגון", 

אמר-הסביר.  



איבה,  פעולות  נפגעי  הארגון  יו"ר 
הרווחה  לשר  לאחרונה  פנה 
יצחק  החברתיים,  והשירותים 
לפעול  בבקשה  הרצוג,   )בוז'י( 
שוטף  תקציב  קבלת  למען 
שקיים  כפי  הארגון,  לפעילות 
הכפופים  מקבילים  בארגונים 
להוראות משרד הביטחון. במכתב 
הרווחה,  לשר  הארגון  ששיגר 
שפנייתם  הארגון  ראשי  מציינים 

ארגון נפגעי פעולות איבה בפניה לשר הרווחה:
קדם נושא תקציב שוטף לפעילות – כפי שקיים במשרד הביטחון

גם  מבקש  הארגון  יו"ר 
לקבלת  לפעול  מהשר 
באמצעות   – תקציב 
לאומי  לביטוח  המוסד 
- לשם הפעלת מועדון 

חברים

מחודש מאי שנת 2010 – בבקשה 
האוצר,  ממשרד'  תמיכה  לקבל 
לאלו  פרופורציונאלי  באופן 
המקבילים,  הארגונים  שמקבלים 

לא נענתה.
הארגון  ראשי  שוטחים  במכתב 
לקבלת  בקשה  גם  השר  בפני 
המוסד  באמצעות   – תקציב 
מועדון  להקמת   - לאומי  לביטוח 
עבור חברי הארגון. כמו כן מבקש 
מינוי  סלמי  אברהם  הארגון  יו"ר 
חבר מטעם הארגון היציג במועצת 

המוסד לביטוח לאומי. 
במקביל, פנה וועד הארגון אל שר 
החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
ועדה  להקמת  לפעול  בבקשה 
רפואי  טיפול  בנושא  ציבורית 
איבה  פעולות  נכי  בילדי  ושיקומי 
בעניין.  לחקיקה  להביא  ובהמשך 
טיפול  כי  מאמין  היציג  ""הארגון 

פסיכולוגי וקבוצות תמיכה שיקומו 
על ידי המוסד לביטוח לאומי, בהם 
יקלו  הנפגעים,  ילדי  חלק  ייטלו 
המציאות  עם  ההתמודדות  על 
החדשה והקשה אליה נקלעו בני 
כותבים  הנפגע",  של  משפחתו 

ראשי הארגון.

חברי הארגון יקודמו בבידוק ביטחוני בנתב"ג

פעולות  נפגעי  ארגון  חברי 
הבידוק  בהליך  איבה,יקודמו 
הביטחוני בשדה התעופה בן גוריון 
של  חבר  תעודת  שיציגו  לאחר   –
התקבל  כך  על  סיכום  הארגון. 
לאחר דיון בהשתתפות יו"ר ארגון 
אברהם  איבה,  פעולות  נפגעי 
יחידת המוקדן, רעות  סלמי, ראש 
וראש אגף בודקים בחטיבת  דרור 

הביטחון של נתב"ג, זהר גפן. 
ליחידת  יעביר  הארגון  כי  נקבע 
של  הביטחון  חטיבת  של  המוקדן 
נתב"ג, העתק צבעוני של תעודת 

וכן את רשימת חברי  חבר בארגון 
הארגון – שמות פרטיים ומשפחה 

ומספרי תעודות זהות. 

בדיון הוסכם כי הליך הבידוק יעשה 
כדלקמן: נוסע שהינו חבר בארגון 
יציג עצמו בפני ראש הצוות בטיסה 
ארגון  חבר  תעודת  באמצעות 
צוות  ראש  איבה.  פעולות  נפגעי 
טיסה יאמת את פרטי הנוסע וידאג 
הביטחוני.  לבידוק  בתור  לקידומו 
בפני  להצהיר  הנוסע  באחריות 
רפואיות  מגבלות  על  הצוות  ראש 
הדורשות סיוע מיוחד. חשוב לציין 
את  פוטר  אינו  הבידוק  שהליך 
ותקף  ביטחונית  מבדיקה  הנוסע 

לכלל נפגעי פעולות האיבה. 
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נתב"ג. עדיפות לחברי הארגון בהליך הבידוק. 
צילום אילוסטרציה.

שר הרווחה יצחק )בוז'י( הרצוג. לטיפולך.

ההסדר הושג בפגישה שקיים יו"ר הארגון, אברהם סלמי, עם נציגי חטיבת 
הביטחון של נתב"ג



ישראל  גם קיבלה החלטה לפנות אל ממשלת  הועדה 
– באמצעות המנהל המלווה, הרב יצחק לוי – בדרישה 

שתג מנת  על  טירקל,  וועדת  של  דיוניה  את  ־לחדש 
בש המלצות בסוגיות הכרוכות בהנצחת חללי פעולות 

איבה
מר  הארגון  שיו"ר  לאחר 
את  העלה  סלמי  אברהם 
שעומדת  הקשה  הסוגיה 
הכללת  אי  של  בפתחנו 
האיבה  פעולות  חללי 
הלאומי  ההנצחה  בהיכל 
ופנייתו  הרצל  בהר  המוקם 
זאב  ההנצחה  וועדת  ליו"ר 
וועדת  חברי  החליטו  ראפ 
נפגעי  ארגון  של  ההנצחה 

חבר  של  בראשותו  איבה,  פעולות 
הועד ונציג המשפחות השכולות, זאב 
לערכאות  פנייה  בחיוב  לבחון  ראפ, 
על  בג"ץ(  הגשת  )כולל  משפטיות 
איבה  פעולות  נרצחי  הכללת  אי 
בהיכל ההנצחה הלאומי בהר הרצל 
ע"י  אושרה  בירושלים, אשר הקמתו 
שר הביטחון אהוד ברק וזאת פורסם 

לאחרונה בכלי התקשורת . 
זאב ראפ דיווח לחברי וועדת ההנצחה 
עו"ד  צור,  יוסי  החברים  את  )הכולל 
סלמי  אברהם  הארגון,  יו"ר  רוזן,  צבי 
כהן(  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל  ואת 
כי פנה יחד וביוזמתו של יו"ר הארגון 
נרצחי  את  לכלול  סלמי  אברהם 
ההנצחה  בהיכל  האיבה  פעולות 
לשר  נעשתה  הפנייה   , הלאומי 
משום  "אך  הרווחה,  ולשר  הביטחון 
במועצה  לדיון  הועברה  הפניה  מה, 

הציבורית להנצחת החייל".
וועדת  חברי  להמלצת  בהתאם 
מכתבים  הוועדה  שלחה  ההנצחה, 
ברק,לשר  אהוד  הביטחון,  לשר 
הרצוג,  )בוז'י(  יצחק  ח"כ  הרווחה, 
משפחות  אגף  ראש  לסמנכ"ל 
למנהלת  מועלם,  אריה  והנצחה, 
מחלקת נפגעי איבה בביטוח הלאומי, 
המועצה  לחברי  וכן  כהן  אסנת 
ובהם  החייל,  להנצחת  הציבורית 
את  להכליל  משמעית  חד  דרישה 
נרצחי פעולות איבה בהיכל ההנצחה 

הלאומי.   

גם  ההנצחה  וועדת 
חד  החלטה  קיבלה 
אל  לפנות  משמעית 
 – ישראל  ממשלת 
המנהל  באמצעות 
יצחק  הרב  המלווה, 
לחדש  בדרישה   – לוי 
וועדת  של  דיוניה  את 
טירקל, על מנת שתגבש 
בסוגיות  המלצות 
חללי  בהנצחת  הכרוכות  השונות 

פעולות איבה.
וועדת  שלחה  בנושא  מכתבים 
צבי  הממשלה,  למזכיר  ההנצחה 
במשרד  המשפטית  ליועצת  האוזר, 
שולמית  עו"ד  הממשלה,  ראש 
ברנע- פרגו וכן לשופט בית המשפט 

העליון )בדימוס( יעקב טירקל.
בנוסף, רשמה לפניה וועדת ההנצחה 
זאב  הוועדה,  יו"ר  של  דרישתו  את 
המוסד  מול  מהלך  להוביל  ראפ, 
לארגון  שיעביר  כדי  לאומי  לביטוח 
כפי  הנצחה,  לפעולות  תקציב 
שהתחייב עוד בשנת 2005. ראפ ציין 
בדבריו כי יש בידו מסמכי התכתבות 
מי  ועם  לאומי  לביטוח  המוסד  עם 
שעמד אותן שנים בראשו, ד"ר יגאל 
שקל  מיליון  הקצאת  על  שלום,  בן 
פעולות  עבור  הלאומי  הביטוח  של 
האיבה.  נפגעי  חללי  של  הנצחה 
משפחות  של  העיקרית  "הדרישה 
מקומות  למיפוי  בנוגע  היא  השכול 
הזיכרון  שביום  ודאגה  הקבורה 
את  תקבל  משפחה  כל  הממלכתי 
תשומת הלב ויחכה לה על המצבה 
כפי שהדבר   – ישראל  דגל  או  פרח 
הסביר  צה"ל",  חללי  עבור  נעשה 

ראפ.
מכתב בנושא שלחה וועדת ההנצחה 
איבה  נפגעי  מחלקת  למנהלת 

בביטוח הלאומי, אסנת כהן.

ארגון נפגעי איבה 
תומך בהכרה 
בהתארגנות 

אחים שכולים  
עמדתו  את  הציג  הארגון 
הציבורית  הוועדה  בפני 
הבוחנת את נושא האחים 

השכולים
הציג  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
את עמדתו בפני הוועדה הציבורית 
לנושא אחים שכולים – בראשותו 
של השופט בדימוס יעקב שמעוני. 
במכתב ששיגרו חברי וועד הארגון  
לוועדה הם ציינו כי הארגון מקדם 
של  בהתארגנות  הכרה  בברכה 
יציג  בארגון  השכולים  האחים 

נפרד.
עוד נכתב במכתב העמדה שלארגון 
אין התנגדות לשילובם של האחים 
השכולים בעיצוב דפוסי ההנצחה 
והן  הלאומית  ברמה  )הן  והזיכרון 
להם  ואין  המוניציפאלית(,  ברמה 
שוטף  קשר  למיסוד  התנגדות  גם 
בין משרדי הממשלה השונים לבין 

האחים השכולים.
ראשי  מציינים  העמדה  במכתב 
נותן  היציג  "הארגון  כי  הארגון 
מצד  ולפניות  לשאלות  מענה 
והיתומים  השכולים  האחים 
הארגון  כן,  כמו  שונים,  בנושאים 
פועל מיוזמתו לזימונם של האחים 
השכולים לאירועי הזיכרון השונים 
והאחים השכולים אף נוטלים, לא 
תרבותיים  באירועים  חלק  פעם, 
וחגיגיים שהארגון היציג יוזם למען 

חבריו".
הארגון:  וועד  חברי  כותבים  עוד 
לא  הוועדה  כי  העובדה  "לאור 
בניין  המלצה  תגיש  ולא  תדון 
של  ששילובם  הרי  כספי,  גמול 
הארגון  כחברי  השכולים  האחים 
נקבל כל  ,אך  ליישום  ניתנת  אינה 
ובחיבוק בפעילות  רעיון לשילובם 

הארגון". 

w
w

w
.ir

g
un

.o
rg

.il

8

חדשות   חדשות   חדשות   חדשות   חדשות
וועדת ההנצחה: לשקול פניה לבג"ץ 
על אי הכללת נרצחי פעולות איבה 

בהיכל ההנצחה הלאומי!

יו"ר וועדת ההנצחה 
זאב ראפ. הנצחה 

באתר ההנצחה 



בין היתר נעשתה פניה ללונה פארק בתל-אביב, לפארק המים "אשקלונה", למוזיאון 
תל-אביב לאומנויות וכן למוזיאון ירושלים.

רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
הארגון  יו"ר  ע"י  כהן,התבקש 
פניה   וחדש  לפנות  סלמי  אברהם 
מוסדות  מספר  אל  במכתבים 
תרבות וכן לרשת הגנים הלאומיים 
ושמורות הטבע, בדרישה להכליל 
בעת  הנחה  )במתן  ההסדר  את 
כניסה( הקיים עם  רכישת כרטיס 
נכי צה"ל גם על חברי ארגון נפגעי 

פעולות איבה. 
הארגון  מנכ"ל  של  זו  בקשתו 

לחוק   8 סעיף  על  מסתמכת 
הקובעת שזכויותיהם וזכאותם של 
לזכויות  הושווה  איבה  נכי פעולות 
וזכאות נכי צה"ל, על כך המשתמע 
בין  אומר,  בחוק  הסעיף  מכך. 
משפחה  בן  או  נפצע  "דין  היתר: 
כדין נכה לפי חוק הנכים והתקנות 
כמשמעתו  משפחה  בן  או  לפיו 
בחוק לפי חוק משפחות החיילים 
חקיקה  כל  לעניין  לפיו  והתקנות 
אחר המעניק טובות הנאה, פטור 

או הנחה".  
בנושא  מכתבים  יצאו  היתר  בין 
של  הראשי  ולאוצר  למנכ"ל 
מוזיאון תל-אביב לאומניות, פרופ' 
פארק  הנהלת  אל  עומר,  מרדכי 
אל  באשקלון,  "אשקלונה"  המים 
הלונה פארק בתל-אביב,  הנהלת 
ג'יימס  ואל מנכ"ל מוזיאון ישראל, 

ס. סניידר.

הנחה לחברי 
הארגון לספארי 

איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  חברי 
יזכו להנחה בספארי ברמת-גן עם 
נפגעי  ארגון  חבר  תעודת  הצגת 
ההנחה  בקופות.  איבה  פעולות 
עצמו  )לנכה(  הארגון  לחבר  היא 
החברים  בפני  אליו.  לנלווים  ולא 
לרכוש  האפשרות  גם  עומדת 
באמצעות  הנחה  כניסה  כרטיסי 
בתל- ,הדרן"  הכרטיסים  משרדי 
אביב, המפיץ את כרטיסי הספארי 
ולארגונים  למוסדות  לוועדים, 

השונים.

ובן ציון צרכי, אלמן, עובד עירייה 
יו"ר  לתפקיד  התחזוקה.  בתחום 
ועדת הערר בבחירות העתידיות, 
בר  דוד  בדימוס  השופט  נבחר 

אופיר.

הרב יצחק לוי. יו"ר וועדת 
הבחירות

כמנהל  המשמש  לוי,  יצחק  הרב 
המלווה של ארגון נפגעי פעולות 
וועדת  כיו"ר  נבחר לשמש  איבה, 
אשר  הארגון,  לוועד  הבחירות 
בינואר.  ב-1  להתקיים  אמורות 
הבחירות  ועדת  יו"ר  בחירת 
מעוגנת )סעיף 24( בתקנון ארגון 
לוי,  הרב  האיבה.  פעולות  נפגעי 
על  לקחת  נכונותו  את  הביע 
בהתנדבות  התפקיד  את  עצמו 
שהוא  התגמול  תוספת  ללא   –
מטעם  המלווה  כמנהל  מקבל 

רשם העמותות.
וועדת  חברי  גם  נבחרו  במקביל 
נכה  רוזנוולט,  גדי  הבחירות: 
ותיווך,  פעולות איבה, איש שיווק 
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חדשות   חדשות   חדשות   חדשות   חדשות
ארגון נפגעי איבה בפניה אל מוסדות בידור, תרבות וכן 

לרשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע:
העניקו הנחה לנפגעי איבה, כמו לנכי צה"ל

הרב יצחק לוי ישמש כיו"ר ועדת 
הבחירות

נקבעו גם חברי וועדת הבחירות – גדי רוזנוולט ובן ציון 
צ'רכי   כיו"ר ועדת הערר נקבע השופט בדימוס דוד 

בר אופיר.



בקצרה:
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חדשות   חדשות   חדשות   חדשות   חדשות

העלאת גיל הביטוח
גיל  הועלה   2008 מאי  בחודש 
מ-70  החיים  בביטוח  המבוטחים 
הארגון  ספק  הסר  למען  ל-75. 
העלאת  כי  להבהיר  מבקש  היציג 
חברי  על  רק  חלה  הביטוח  גיל 
הארגון שבחודש מאי 2008 עדיין 
קרי  שנים,   69.5 להם  מלאו  לא 
אחרי  שנולדו  ארגון  חברי  רק 
החיים  לביטוח  זכאים   1/6/1938
עד גיל 75.כמו כן בעל פוליסה הינו 
רק מי שבתלוש גמלה שלו סכום 
בתוכו  כולל  החבר  דמי  תשלום 
החיים  ביטוח  לפוליסת  תשלום 
בטבלה  בסכומים  להתעדכן  ,ניתן 
של דמי החבר המופיעה בביטאון 

זה .

הארגון  בין  הקשר  חודש 
לסוכנות היהודית

לאחר נתק של כמעט שנה, חודש 
פעולות  נפגעי  ארגון  בין  הקשר 
היהודית.  הסוכנות  לבין  איבה 
חידוש הקשר בא בעקבות מכתב 
ששלח ארגון נפגעי פעולות איבה 
ובו  שרנסקי  נתן  הסוכנות,  ליו"ר 
פגישה.  בדחיפות  לקיים  בקשה 
פעולה  הסוכנות  שיתופה  בעבר, 
במספר  פעולה  נפגעי  ארגון  עם 
בפגישה  והכוונה  פרויקטים 
הארגון  יו"ר  במעמד  שהתקיימה 
,מנהל  שרף  יהודה  לבין  והמנכ"ל 
היהודית  בסוכנות  ישראל  אזור 
בין  הפעולה.  שיתופי  את  לחדש 
אברהם  הארגון  יו"ר  ביקש  היתר 
סלמי לחדש את שיתוף הפעולה 
שילוב  מצווה,  בר/בת  בפרויקט 
הטרור  נפגעי  בקרן  הארגון  נציג 
)כפי  הסוכנות  ובוועדות  החדשה 
נציגי  שילוב  בעבר(,  קיים  שהיה 
הסוכנות,  בפעילויות  הארגון 
בנכס  לשימוש  אפשרות  בחינת 
)לשם  בירושלים  הסוכנות  של 
הקמת סניף של הארגון( וכן עזרה 

בהקמת מועדון בבית ארגון נפגעי 
כי לאחר  ,סוכם  איבה בתל-אביב 
הסוכנות  שעוברת  המבני  השינוי 
תתקיים  אלה  בימים  היהודית 
נתן  מר  הסוכנות  יו"ר  עם  פגישה 
שרנסקי וזאת במהלך חודש ינואר 

  .2011

במחנה  איבה  נפגעי  ילדי 
קיץ בקנדה

נכי  ארגון  עם  השיתוף  במסגרת 
ילדי  בשילוב  סיוע  צה"ל שמעניק 
במחנות  האיבה  פעולות  נפגעי 
מזה  הנמשכת  ובמסורת  קיץ 
השנה  גם  יצאה  שנים,  מספר 
נפגעי  מילדי  ילדים(   18( קבוצה 
ערב  בקנדה.  קיץ,  למחנה  איבה 
לקנדה  המשלחת  של  צאתה 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  העניק 
ליוצאים מתנה – צידנית ובה מגוון 
של פריטים אשר אמורים לשמש 

אותם במהלך שהותם במחנה.

200 חברים חדשים הצטרפו 
לארגון נפגעי איבה

הצטרפו  חדשים  חברים   200
שורות  אל  האחרונים  בחודשים 
איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון 
החדשים  החברים  הצטרפות 
ששלח  מכתב  בעקבות  באה 
פעולות  נפגעי  לכלל  הארגון  וועד 
משמעותי  בתגבור  "מדובר  איבה. 
לארגון,, אמר יו"ר הארגון, אברהם 
סלמי, "ובכוונתנו להמשיך במגמה 
לנפגעי  ולשלוח  בעתיד  גם  זו 
לקרוא  ובהם  מכתבים  האיבה 

להם להצטרף".

הארגון קיבל אישור לקבלת 
תרומות- סעיף 46 לפקודת 

מס הכנסה
קיבל  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
לו  המעניק  המיוחל  אישור  את 
האישור  תרומות.  לקבל  אפשרות 
)סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה( 
מאפשר לתורמים הכרה )בכ-33%( 

ממס. הפטורה  כהוצאה  בתרומה 
לעובדה  בהמשך  הגיע  האישור 
שיו"ר הארגון אברהם סלמי קיבל 
לשנת  התקין  המנהל  אישור  את 
2010 מרשם העמותות וכעת אנו 
ניהול  אישור  קבלת  על  עמלים 
תקין לשנת 2011 ,האישור לו זכה 
הארגון הוא מה-1 לפברואר שנת 
שנת  בדצמבר  ל-31  ועד   2009
האישור  קבלת  בעקבות   .2011
שונים  לגורמים  הארגון  פנה 
כדי  כאחד(  ופרטיים  )ציבוריים 

לקבל תרומות. 

חג  מענקי  חילק  הארגון 
ראש השנה

שנים,  מזה  הנמשכת  במסורת 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  חילק 
לחברים  השנה  ראש  חג  מענקי 
שנקבעו  לקריטריונים  בהתאם   –
שלא  בחברים  מדובר  מכבר.  זה 
בשלוש  חג  מענקי  לקבל  זכו 
החג  מענקי  האחרונות.  השנים 
 300 על  השנה  עמדו  )בתלושים( 
₪ לחבר. חברי הארגון המעוניינים 
השנה  ראש   – חג  מענקי  לקבל 
בקריטריונים  )והעומדים  ופסח 
אל  לפנות  מוזמנים  שנקבעו( 

משרדי הארגון.

החשמל  חברת  עובדי  ועד 
לציוד   ₪  10,000 תרם 
פעולות  נפגעי  למועדון 

איבה
תרם  החשמל  חברת  עובדי  ועד 
שקל  אלפים  עשרת  של  סכום 
החברים  למועדון  ציוד  לרכישת 
בקרוב  לפעול  להתחיל  שאמור 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  בבית 
לקבלת  שסייעו  מי  בתל-אביב. 
החשמל  מחברת  התרומה 
)שאמורה להתבצע בכפוף להצגת 
מסמכים רלבנטיים על ידי הארגון( 
מוטי  החשמל,  חברת  אנשי  הם 

וגנר, אבי סלומון ודוד בניטה.  



w
w

w
.ir

g
un

.o
rg

.il

11



לוריה ריעני אינה מסתירה 
שלה.  האונים  חוסר  את 
שאך  הצעירה,  האישה 
לפני  חמש שנים, עבדה 
למחייתה בבית החולים "הלל יפה" 
לתפארת,  בית  ניהלה  ובמקביל 
שהיא  כפי  כלי",  "שבר  כיום  היא 
שבורה  היא  עצמה.  על  מעידה 
מבחינה פיזית, אך בעיקר מבחינה 
נפשית. "את האמת", היא אומרת 
להסתיר  מתקשה  חנוק,  בגרון 
את כאבה, "אם לא הילדים, דורון 
הייתי  מה  יודעת  לא  אני  ובעלי, 
עושה. הכל סוגר עלינו. הגענו לאין 
לעזרה.  לפנות  מי  אל  ואין  כניסה 
רואים  ולא  מסביב  מתמוטט  הכל 

שום קרן אור באפלה".      
גלוריה  מה  על  בדיוק  להבין  כדי 
ריעני מדברת, צריך לחזור במנהרת 
הזמן חמש שנים לאחור. ליתר דיוק 
אל ה-12 ביולי שנת 2005, "היום 
גלוריה  אותו  שמכנה  כפי  הארור" 
ריעני. באותו יום חם, ניסתה גלוריה 
להקדים את מועד טיפול השיניים 
מאמציה  כל  אך  דורון,  בנה,  של 
החליטה  שכך,  כיוון  בתוהו.  עלו 
עד  שנותר  הזמן  פרק  את  לנצל 
חטף,  לביקור  הטיפול  לתחילת 
יחד עם בנה דורון )אז בן 17( בקניון 
"השרון", הממוקם בסמוך לביתם. 
הקניון באותו יום המה אדם. רבים 
שעות  את  ניצלו  נתניה  מתושבי 
לבקר  כדי  אחר הצהריים החמות 
הצטרפו  אליהם  המסחרי,  במרכז 
שעשו  וצעירות,  וצעירים  מאות 

בחופשת הקיץ.   

המועד  לפני  השעה  כמחצית 
יצאו  השיניים,  לטיפול  שנקבע 
גלוריה  הקניון.  את  ודורון  גלוריה 
יצאה  ראשונה, תוך שהיא משוחחת 
תוך  אחותה.  עם  הנייד  בטלפון 
הנייד,  בטלפון  משוחחת  שהיא 
היא התיישבה על אחד הספסלים 
מהכניסה  הרחק  לא  הממוקמים 
על  התיישב  זה  בשלב  לקניון. 
צעיר.  גבר  לצידה ממש,  הספסל, 
בזווית עינה הבחינה גלוריה בבנה, 
דורון, היוצא את פתח הקניון, תוך 

שהוא משוחח בטלפון הנייד. 
"שמעתי אמנם צעקות והייתה גם 
מהומה בפתח הכניסה לקניון, אבל 
לא ייחסתי להם כל חשיבות", היא 

משחזרת את אשר עבר 
עליה באותו מעמד, "ואז, 
עלי.  נפלו  השמים  כמו 
פתאום ארע פיצוץ אדיר 
הזדעזע.  השטח  וכל 
כתוצאה מהפיצוץ, עפתי 
מרחק של כמה מטרים. 
עצמי  את  מצאתי 
הקרקע,  על  שכובה 
גדולים  בכאבים  חשה 
פתאום  ימין.  יד  בזרוע 
שכוב  לצידי,  גיליתי 
הבחור  את  ניע,  ללא 
הספסל.  לידי  שהתיישב 
ביש שמאל ניסיתי להזיז 

הזה  בשלב  מת.  היה  הוא  אותו. 
התחלתי לנסות ולאתר את דורון. 
בשטח,  שהחלה  בהמולה  אבל 
הספקתי לראות אותו לשבריר של 
שניה צועק לעברי. רק לאחר מכן 

התברר לי שמעוצמת הפיצוץ הוא 
הועף לכיוון אחר בכלל".

הפיגוע בקניון "השרון, בנתניה גבה 
שפוצץ  המחבל  יקר.  דמים  מחר 
הסמוך  החצייה  במעבר  עצמו 
למרכז המסחרי, גרם למותם של 
ארבעה אנשים ולפציעתם של עוד 
מהפצועים  חלק  ואיש.  אישה   94
במצב  החולים  בית  אל  הובהלו 
אנוש. בין אלה היה גם דורון ריעני.

אל  הובהלו  ודורון  גלוריה 
בשני  "לנדיאדו"  החולים  בית 
זמן קצר  אמבולנסים נפרדים, אך 
במסוק  דורון,  הועבר  מכן,  לאחר 
בית  אל   – הקשה  מצבו  בשל   –
החולים "הלל יפה". בין ניתוח אחד 

להתעדכן  גלוריה  הספיקה  לשני, 
בזמן  "דווקא  בנה.  של  במצבו 
בנה,  ליד  להיות  מחויבת  שאימא 
אומרת,  היא  ממני",  נבצר  הדבר 
מאשר  יותר  מתסכל  דבר  "אין 

גלוריה ריעני ובנה דורון נפצעו בפיגוע הדמים שארע ב-12 ביולי שנת 2005 
בפתח קניון "השרון", בנתניה, ומאז הפכו חייהם ל"גיהנום  אחד גדול" 

"ההרגשה היא כמו לחיות על רכבת הרים בלונה פארק שאינה עוצרת לרגע, 
מטלטלת מצד אל צד, ומאיימת להפיל את כל המשפחה מטה", מספרת 

גלוריה ריעני 

ג

משפחת ריעני באירוע משפחתי.
דורון ואמו גלוריה – מימין.

w
w

w
.ir

g
un

.o
rg

.il

12

"לקחו לי את הילד"



אונים,  חסרת  לשכב 
זקוק  שלי  שדורון  לדעת 
 – מתמיד  יותר  עתה  לי 

ואיני יכולה להושיע".

מת-חי
מאז  חלפו  שנים  חמש 
כפי  ארור",  "יום  אותו 
גלוריה  אותו  שמכנה 
אצל  החיים  אבל  ריעני, 
כמו  ריעני  משפחת 
גלוריה,  גם  מלכת.  עצרו 
בפיגוע  נפצעה  אשר 

ועל אחת כמה וכמה, בנה הבכור, 
דורון, כיום בן 22 וחצי, אשר נפצע 
אנושות בפיגוע, עדיין עוברים את 
האירועים  עם  ההתמודדות  הליך 
מר  יום  אותו  של  הטראומתיים 

ונמהר.
"החיים הפכו לגהינום אחד גדול", 
ממשפחה  ריעני,  גלוריה  מספרת 
למשפחה  הפכנו  ויציבה,  רגילה 
כדי  ורק  אך  שחיה  גורל,  מוכת 
למעגל  נכנסו  יום.  עוד  לשרוד 
לצאת  מצליחים  לא  שאנחנו 
ממנו כתוצאה מהפיגוע. ההרגשה 
הרים  רכבת  על  לחיות  כמו  היא 
בלונה פארק שאינה עוצרת לרגע, 
ומאיימת  צד  אל  מצד  מטלטלת 
מטה.  המשפחה  כל  את  להפיל 
ואין מי שיעזור ואין מי שיושיע ואין 
מי שיעצור את הסחרחורת הזו. עד 
מתי? אני פשוט ממוטטת נפשית. 

פשוט אין לי כוח יותר"!
היום  "עד  ריעני:  גלוריה  מספרת 
מול  ענייניו  את  הסדיר  לא  דורון 
וועדה  עוד  הלאומי.  הביטוח 
עוד  רפואית.  וועדה  ועוד  רפואית 
ישיבה ועוד ישיבה. הילד נפגע בכל 
בכבד,  ברגל שמאל,   - גופו  חלקי 

גם  והוא  בריאות, 
באזניים.  השתלות  לעבור  נאלץ 
שלא לדבר על הפגיעה הנפשית. 
הלך לי ילד. זו ההגדרה האמיתית. 
דורון אמנם לא נהרג בפיגוע, אבל 
הוא כמו מת חי. רק כך אני יכולה 

להגדיר זאת".
הלאומי  בביטוח  מוסיפה:  והיא 
עומדים איתנו על קוצו של יוד. רק 
באחוזי  לקזז  מנסים  רק  מקשים. 
התחושה  לו.  המגיעים  הנכות 
עלינו  כועסים  הם  כאילו  היא 
אחוזי  מבקשים  שאנחנו  בכלל 
והאטימות  העוינות  בשבילו.  נכות 
מגעילה  היא  שם  האנשים  מצד 
וועדה  "ובין  מוסיפה:  והיא  ממש. 
לוועדה גם דורון וגם אני ממשיכים 
ובפגישות  ובניתוחים  בטיפולים 
עם פסיכיאטרים. וזה לא נגמר. יום 
רודף יום. כמה אפשר? כמה כוחות 

עוד צריכים"?
דורון  בנה  רק  גלוריה,  לדברי 
אבל  בפיגוע,  נפגעו  עצמה  והיא 
התערערו  משפחתה  בני  כל  חיי 
מאז  הפסיקה  עצמה  היא  מאז. 
הפיגוע לעבוד. את רוב זמנה היא 
לבין  בין  בדורון.  בטיפול  מעבירה 
היא ממשיכה בטיפולים הרפואיים 

שלה עצמה. 

מונית  נהג  יעקב,  בעלה, 
בשנתיים- נאלץ  במקצועו, 
שלוש  הראשונות להתרוצץ 
בין שני בתי החולים. בנוסף 
בשלושת  לטפל  עליו   היה 
דורון.  של  ואחיותיו  אחיו 
,לדבריה, מאז האירוע, בעלי 
לשכור  חוששים  מוניות 
שני  "כל  לעבודה.  אותו 
להיות  צריך  הוא  וחמישי 
בוועדות,  בטיפולים,  אתנו 
מספרת,  היא  בניתוחים", 

"הוא לא מוצא את עצמו".
הרפואיים  הטיפולים  לדבריה, 
הביאו  לדורון  והן  לה  הן  שנדרשו 
אותם מבחינה כלכלית עד לעברי 
מול  שהדברים  "כיוון  פחת.  פי 
הביטוח הלאומי עדיין לא מוסדרים, 
אנו עדיין לא מקבלים את שמגיע 
על  חיינו  ארוכה  תקופה  לנו. 
לחלוטין.  גמרנו  אותם  החסכונות, 
אנחנו  האחרונות  בשנה-שנתיים 
הלוואות.  ועל  מקדמות  על  חיים 
יקרים מאוד.  הטיפולים הרפואיים 
גם האבזור הרפואי. אבל איש  כך 
הלוואה  קיבלנו  מתחשב.  לא 
והם  איבה  פעולות  נפגעי  מארגון 
מנסים לסייע ככל הניתן בהכוונה 
של  בנושא  גם  לצערי  ובייעוץ 
המשכנתא המעיקה עלינו, מנכ"ל 
פועל  כהן  רועי  עו"ד  הארגון, 
משהו.  זה  וגם  הבנק,  נציגי  מול 
משפחה  לבעלי,  ולא  לי  לא  אין 
שיכולה לעזור. אבל עד מתי נוכל 
אשקר  יודעת.  איני  כך,  להתמודד 
מפעם  עולים  שלא  אומר  אם 
לפעם מחשבות אובדניות. אבל אז 
דורון  ועל  אני חושבת על הילדים 
ועל יעקב, בעלי. לפחות אני יודעת 

שיש בשביל מי להיאבק".

תקופה ארוכה חיינו על החסכונות, אותם גמרנו לחלוטין. בשנה-שנתיים האחרונות 
גם  כך  מאוד.  יקרים  הרפואיים  הטיפולים  הלוואות.  ועל  מקדמות  על  חיים  אנחנו 
האבזור הרפואי. אבל איש לא מתחשב. קיבלנו הלוואה מארגון נפגעי פעולות איבה 
המשכנתא  של  בנושא  גם  לצערי  ובייעוץ  בהכוונה  הניתן  ככל  לסייע  מנסים  והם 
המעיקה עלינו, מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן פועל מול נציגי הבנק, וגם זה משהו. 
אין לא לי ולא לבעלי, משפחה שיכולה לעזור. אבל עד מתי נוכל להתמודד כך, איני 

יודעת"

דורון ריעני. פגיעה בכל גלוריה ריעני. מחשבות אובדניות.
חלקי הגוף.
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אלמנות/אלמנים
אבו סימה
קריית חיים,
ילידת 1955

יצחק אבוטבול
מבוא דותן,
יליד 1959

בנימינוף יפה
לפיד, 

ילידת 1941

דוידי ציפורה
ראשון לציון,
ילידת 1948

קמחי שרה
ראשון לציון, 
ילידת 1951

המועמדים בבחירות לוועד ארגון נפגעי 
פעולות איבה, הארגון היציג

 1.2.2011 – 1.1.2011

גל אהרון
אור יהודה, 
יליד 1958

דור אריק
חולון, 

יליד 1953

חן ציון
מצפה מסד,

יליד 1956

יהלומי אמנון
מושב דקל, 

יליד 1943

יערי אליהוד
תל-אביב, 
יליד 1931

w
w

w
.ir

g
un

.o
rg

.il

14

נכים



יצחק )מוקי( מרדכי
בית שאן, 
יליד 1954

מוזס אייבי
אלפי מנשה, 

יליד  1950

פחימה שמעון
מושב זנוח, 

יליד 1963

פירסטנברג מירי
ראשון לציון, 
ילידת 1948

פרמינגר רות
יהוד-מונסון, 
ילידת 1954

קסלסקי כוכבה
ירושלים, 

ילידת 1948

שמש יניב
רמת-גן, יליד 1977

כחלון ברוך פנינה
חיפה, 

ילידת  1950

מנדלוביץ' יוסי
תל-אביב, 
יליד 1951

סרוסי רפי
חולון, 

יליד 1944

שחק פוזיס צביקה
תל-מונד, 
יליד 1951

מי שמצביע – משפיע!
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צהרי ה-17 באפריל שנת 
המועמד  חול   –  2006
פסח - חלפו ברכבם בני 
בתחנה  יונס  משפחת 
הם  בתל-אביב.  הישנה  המרכזית 
יצאו באותו בוקר מהישוב אורנית 
את  תל-אביב.  בעיר  חופש  ליום 
מנחם.  המשפחה,  אבי  נהג  הרכב 
לילי  רעייתו  ישבה  לצידו  במושב 
ממוקמים  היו  האחורי  ובמושב 
ולידור.  צחי   – מילדיהם  שניים 
ישבה  האחורי  במושב  לצידם 
ציון,  מלודי  לידור,  של  חברתו  גם 
תיירת מצרפת, שהגיעה אך כמה 
ימים קודם לכן לבקרו. שני ילדים 
אחרים, בת-אל ואסף לא הצטרפו 
והעדיפו  המשפחתי  לטיול 

להישאר באורנית.
תוך שהם חולפים על פני התחנה 
רצונו  את  צחי  הביע  המרכזית, 
לאכול שווארמה. מנחם יונס עצר 
מדוכן  מה  במרחק  הרכב  את 
השווארמה "ראש העיר".  רעייתו, 
את  יצאו  צחי,  בלוויית  לילי, 
אל  דרכם  עושים  והחלו  הרכב 
ספורות  שניות  השווארמה.  עבר 
לאחר מכן בקע פיצוץ עז מדוכן 
האזור  את  והחריד  השווארמה 
כי  התברר  מכן  לאחר  רק  כולו. 
מחבל מתאבד פוצץ עצמו בדוכן 
אדם  בני  שהמה  השווארמה 

באותה שעה. 

אחד עשר בני אדם נהרגו בפיגוע 
וחמישה  שישים  ועוד  התופת 
בין  קשה.  במצב  חלקם  נפצעו, 
בת  יונס  לילי  גם  הייתה  ההרוגים 
הפצועים  ובין  ושתיים,  הארבעים 
גם  צחי.  בנה,  גם  היה  קשה 
החל  "ואז  וחברתו  לידור  מנחם, 
הגיהינום", משחזר מנחם יונס את 
"הרכב  האירועים,  השתלשלות 
זינק  לפתע לגובה. לשנייה-שתיים 

כל  החלה  ואז,  דממה  השתררה 
עשן,  צווחות,  צרחות,   – ההמולה 
דם. יללות של אמבולנסים. בקיצור 

-  תופת".
מוסיף ומשחזר מנחם יונס: "ניסיתי 
של  גופו  יכולתי.  לא  אך  לקום 
המחבל – ללא ראש וללא זרועות 
רב  במאמץ  רגלי.  בין  התגלגל   –
לחפש  והתחלתי  לקום  הצלחתי 
המראות  המשפחה.  בני  את 
מזעזעים  נוראיים.  היו  מסביב 
ללא  גופות  קטל.  שדה  ממש. 
איברים, איברים מוטלים ללא גוף. 
גיהינום עלי אדמות ממש. אני לא 
מאחל אפילו לשונאים הכי גדולים 
שלי לחזות במראות שכאלה. נורא, 

פשוט נורא".
והוא מוסיף: "בשלב מסוים זיהיתי 
הייתה  היא  לילי.  רעייתי,  את 
תזוזה.  ללא  הרצפה  על  מוטלת 
הייתה  עדיין  היא  מים.  לה  הביאו 
בחיים, או שמא כך רציתי לחשוב. 
בכל מקרה, תוך שהיא לגמה את 
טיפת המים הראשונה, היא עצמה 
נשימותיה  היו  אלו  עיניה.  את 
המשכתי  אדמות.  עלי  האחרונות 
שניות  כמה  הילדים.  את  לחפש 
גיליתי את צחי הקטן.  לאחר מכן 
הוא בכה וצווח. לאחר מכן מצאתי 
היו  ואת מלודי. הם  לידור  גם את 
כולם  וצווחו.  בכו  מוחלט.  בשוק 

זירת הפיגוע – שווארמה "ראש העיר" בתחנה המרכזית 
הישנה בתל-אביב. 

ואין מנחם  1 7 - ל ב י ר פ א ב
המועד שנת 2006,  חול 
יצאו  בני משפחת פסח, 
לטיול  בתל-אביב יונס 

כיף משפחתי הסתיים באסון - בחולפם בסמוך  כיום   מה שהחל 
לשווארמה "ראש העיר" בתחנה המרכזית הישנה, פוצץ עצמו מחבל 
האב,  ואילו  במקום  בו  נהרגה  יונס,  לילי  המשפחה,  אם  מתאבד  
מנחם, ושני הילדים, לידור וצח, נפצעו קשה  " יש איזו תחושה שמעל 
הראש מונחת כל העת פצצה מתקתקת הממתינה להתפוצץ", אומר 

מנחם יונס

ב

מנחם יונס. "חיים מהיום למחר".
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שיש  היא  שהתחושה  לכך  "מעבר 
חסרי  אנשים  האלה  במוסדות 
מנסים  בכוונה  כאילו  נראה  רגישות, 
להקשות עליך. אני כבר לא מדבר על 
ההליך הבירוקרטי המסורבל של 'לך 
ועד להודעה  ניירת מכאן  תבוא', עם 
רפואיות  וועדות  מיני  וכל  חדשה 
למרות  שלהן,  הזמן  את  שלוקחות 
שלאנשים שם ברור שכל יום שחולף 
הוא לפעמים קריטי. קשה לקבל את 
את  להבין  קשה  מכך  יותר  ועוד  זה 
זה. הרי ברור לכל שהייתי מוכן לוותר 
על כל העזרה והתמיכה ובלבד שניתן 
שלפני  החיים  את  לנו  להחזיר  היה 

הפיגוע"?

לילי יונס ז"ל. רוחה 
מרחפת כל העת מעל.

w
w

w
.ir

g
un

.o
rg

.il

17

או אחרת.  כזו  היו פצועים במידה 
מלודי סבלה מפגיעה קשה בחזה 

והיא הובהלה
במהירות לבית החולים...."

מרכז המשפחה
הפיגוע  מאז  עברו  שנים  ארבע 
ששינה באחת את חייהם של בני 
עדיין  הצלקות  אך  יונס,  משפחת 
עצר  כמו  הזמן  וצורבות.  פתוחות 
יונס  משפחת  בני  אצל  מלכת 
אומר- השתנה",  "הכל  באורנית. 
של  "החיים  יונס,  מנחם  מספר 
מהקצה  השתנו  המשפחה  כל 
לפני  תוכניות  לנו  היו  הקצה.  אל 
עסק  הקמת  על  חשבנו  הפיגוע. 
לילדים הגדולים. הכל נדחה. בוטל. 
והמאמצים,  הניסיונות  כל  למרות 
כבעבר.  לתפקד  לחזור  קשה 
אני,  לא  וגם  לידור  לא  צחי,  לא 
הפיגוע.  לפני  כמו  לתפקד  חזרנו 
עדיין  אני,  גם  כמו  הילדים,  שני 
מהפיגוע. כתוצאה  פיזית  סובלים 
אנחנו סובלים משינה גרועה. צחי, 

היום,  עד 
על  עומד 
שהאור  כך 
בחדר ימשיך 
ת  ו י ה ל

דלוק...". 
לפני הפיגוע 
מנחם  עבד 
בענף  יונס 
האלומיניום. 
ר  ח א ל
הוא  הפיגוע 
לחזור  ניסה 
 , ה ד ו ב ע ל
יכול  לא  אך 
לעמוד  היה 
בכלל,  בכך. 
תוכניות  כל 
ה  ח פ ש מ ה
יש  )אליה 
ף  י ס ו ה ל
עוד  גם 
ילדים  שני 
 , ם י ל ו ד ג
נפגעו  שלא 
 – בפיגוע 

אסף ובת-אל( בוטלו לחלוטין. 
"אנחנו חיים מהיום למחר", אומר 
בגילוי לב מנחם יונס, "אנחנו עדיין 
מנסים  המצב,  עם  מתמודדים 
לאף אחד  יום שעובר.  כל  לשרוד 
לא קל. לא לי, גם לא לילדים, כולל 
אלה שלא נפגעו בפיגוע. השאלה 
היא כמה זמן נוכל להחזיק מעמד 
שסבור  מי  הזו.  החיים  בצורת 
ומשתפרים  הולכים  שהדברים 
ככל שהזמן עובר, פשוט אינו מכיר 
את המציאות. בינתיים אנחנו עדיין 
איזו  יש  הפיגוע.  של  בצילו  חיים 
תחושה שמעל הראש מונחת כל 
העת פצצה מתקתקת הממתינה 

להתפוצץ".
את ההתמודדות הזו שמנחם יונס 
מדבר עליה, מלווה, כל העת – כך 
לדבריו – גם מאבק מול הרשויות 
בעיקר   – המאבקים  השונות. 
הם   - לאומי  לביטוח  המוסד  מול 
השמורות  מסיבות  זכויות.  בנושאי 
לו מעדיף מנחם יונס  שלא להיכנס 
לפרטים, אך מקולו ניתן להבין את 

אותו  שמלווה  הב  התסכול 

בנושא.
"ההרגשה היא שלא מנסים ללכת 
לקראתך", הוא אומר, "מעבר לכך 
במוסדות  שיש  היא  שהתחושה 
האלה אנשים חסרי רגישות, נראה 
להקשות  מנסים  בכוונה  כאילו 
על  מדבר  לא  כבר  אני  עליך. 
של  המסורבל  הבירוקרטי  ההליך 
ועד  מכאן  ניירת  עם  תבוא',  'לך 
וועדות  מיני  וכל  חדשה  להודעה 
הזמן  את  שלוקחות  רפואיות 
שלהן, למרות שלאנשים שם ברור 
לפעמים  הוא  שחולף  יום  שכל 
ועוד  זה  את  לקבל  קשה  קריטי. 
יותר מכך קשה להבין את זה. הרי 
לוותר על  מוכן  ברור לכל שהייתי 
כל העזרה והתמיכה ובלבד שניתן 
היה להחזיר לנו את החיים שלפני 

הפיגוע"?
ומעל לכל מרחפת רוחה של אם 
המשפחה, לילי יונס ז"ל, שקיפדה 
את חייה בגיל 42 בפיגוע הרצחני. 
היא  עת  הכירו  יונס  ולילי  מנחם 
הם   .18 בן  והוא   13 בת  הייתה 
בבני  שכנים  היו 
ברק. חמש שנים 
אהבתם  פרחה 
הגיעה  וכשלילי 
לגיל 18, השניים 
לאחר  נישאו. 
שנות  שלוש 
הם  נישואין 
להתגורר  עברו 
שם  באורנית, 
נולדו גם ארבעת 

ילדיהם. 
עליה",  שאחשוב  מבלי  יום  "אין 
הייתה  "היא  יונס,  מנחם  מעיד 
 – ביותר  אלי  הקרוב  האדם 
שותפה  ילדי,  אם  אישה,חברה, 
לדרך. אני לא מהאנשים שמחצין 
בלב,  בפנים,  אבל  רגשותיו,  את 
אני לא מפסיק להתאבל עליה. 
חסרונה צורב ממש. גם לילדים, 
כולל הגדולים, היא חסרה מאוד. 
מרכז  הייתה  היא  הכל,  אחרי 
המשפחה. הסלע האיתן שכולם 
והנה,  מצוקה.  בעת  בו  נאחזו 
אנחנו במצוקה, אבל הסלע לא 

נמצאת כדי שנוכל להיאחז בו".



ני קורא לכל חברי ארגון 
איבה,  פעולות  נפגעי 
בבחירות  להשתתף 
מדובר  הארגון.   לוועד 
ביותר,  חשוב  דמוקרטי,  בהליך 
אשר אמור להשפיע על התנהלותו 
של הארגון בשנים הבאות. בעצם 
יכולים  בבחירות,  השתתפותם 
שהם  אלה  את  לקבוע  החברים 
מוצאים לנכון לא רק לנהל ולנווט 
כיצד  אלא  הארגון,  פעילות  את 
יראו פניו של הארגון בעתיד. חשוב 
חלק  ייטלו  חברים  שיותר  שמה 
בבחירת, וזאת על מנת לתת  גיבוי 
גדול וחזק לחברים שייבחרו לוועד 

הארגון".
ארגון  לחברי  זו  נרגשת  קריאה 
חלק  ליטול  איבה,  פעולות  נפגעי 
בבחירות לוועד הארגון -  שאמורות 
  - בינואר   1 מה-  החל  להתקיים 
שמונה  מי  לוי,  יצחק  לרב  שייכת 
לא מכבר, על ידי רשם העמותות, 
וועד  של  מלווה  כמנהל  לשמש 
של  המרכזית  המשימה  הארגון. 
הייתה  מלווה  כמנהל  לוי  הרב 
לארגן את הבחירות כלליות לוועד 

הארגון, תוך שהוא מפקח עליהן.
לוי  יצחק  ברב  דווקא  הבחירה 

כמנהל מלווה, לא צריכה להפתיע 
בעבר  שכיהן  מי  לוי,  הרב  איש. 
הלא רחוק כחבר כנסת וכשר בכיר 
הינו  ישראל,  ממשלות  במספר 
אב שכול )בתו, איילת השחר ז"ל, 
נרצחה בפיגוע מכונית תופת סמוך 
בירושלים  יהודה  מחנה  לשוק 
והוא   )2000 שנת  בנובמבר  ב-2 
איבה.  פעולות  נפגעי  בארגון  חבר 
ידי רשם  בעבר, מונה הרב לוי על 
וועדה  בראש  לעמוד  העמותות 
קרואה שניהלה את הארגון במשך 

שנה אחת.

 מה המשמעות בפועל של 
המושג מנהל מלווה? 

תפקידי  "במסגרת  לוי:  הרב 
כמנהל מלווה – בהתאם לבקשת 
מקרוב  ליוויתי   – העמותות  רשם 
את פעילות וועד הארגון בחודשים 
עקבתי  לומר:  רוצה  האחרונים. 
אחר פעילות הוועד וגרמתי לאיחוד 
,נטלתי  הוועד  חברי  בין  ושיתוף 
חלק בדיונים השונים שהוועד קיים 
בתקופה זו. בנוסף, פעלתי לארגון 
להתקיים  שאמורות  הבחירות 
כאלה  מסיבות  לינואר.  בראשון 
בחירות  התקיימו  לא  ואחרות, 
שקבע  הזמן  בפרק  הארגון  לוועד 

צורך  היה  כן  ועל  הארגון  בתקנון 
דחוף לקיים את הבחירות".

רואה  אתה  חשיבות  איזו   
לארגון נפגעי פעולות איבה?

חשוב  בארגון  "מדובר  לוי:  הרב 
שמדובר  עוד  מה  ומשמעותי, 
את  שקיבל  כזה  יציג,  בארגון 
המנדט הציבורי שלו מידי המדינה. 
כחבר הארגון, אני מודע לחשיבות 
וחזק.  גדול  לארגון  שיש  הגדולה 
פי  על  איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון 
המנדט הציבורי שלו, אמור לשמש 
פעולות  נפגעי  וכתף משפחת  פה 
אלמנות   – הם  באשר  איבה 
נכים  שכולים,  הורים  ואלמנים, 
הארגון,  של  תפקידו  ויתומים. 
הוא לשמש  זאת,  רואה  כפי שאני 
לחברים בו כפה, אל מול המוסדות 
לדוגמא,  כמו   – הממשלתיים 
בכל    - הלאומי  לביטוח  המוסד 
לזכויות המגיעות לחברים  הקשור 
שבודדים  מצבים  יש  חוק.  פי  על 
חומת  את  לפרוץ  יכולים  אינם 
רשמי  שגוף  בעוד  הבירוקרטיה, 
יכול לעשות. בנוסף, הארגון אמור 
לחלוק  חברתית,  מסגרת  להוות 
וגם  הכאב,  את  השני   עם  האחד 
לבלות באירועים חברתיים. חשוב, 

"חשוב שמה שיותר חברים 
ייטלו חלק בבחירות"

כמנהל  מכבר  לא  שמונה  מי  לוי,  יצחק  הרב  אומר-קובע 
־המלווה של הארגון, בהתייחסו לבחירות לוועד הארגון שא

ל 1 בפברואר   ועד  בינואר  מורות להתקיים החל מ-1 
כי בשיטת  וועדת הבחירות, סבור  כיו"ר  לוי, המשמש  הרב 
יהיה גבוה  הבחירות שתתקיים שנקבעה, שיעור המצביעים 
של  העתידי  בוועד  לראות  רוצה  "הייתי  בעבר   מאשר 
הארגון אנשים אכפתיים, כאלה שהנושא קרוב לליבם, עם 

מיומנויות אישיות, והחשוב אולי יותר מכל – שיהיו אלה אנשים עם לב גדול 
ועם רצון לעזור ולסייע לכלל החברים", הוא אומר
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באופן  יתנהל  שהארגון  כמובן, 
בצורה  שקופה,  בצורה  דמוקרטי, 
שלו  התקנון  פי  על  מסודרת, 
ובהתאם להוראות רשם העמותות.
 – הארגון  לוועד  שהבחירות  כיוון 
אחת לשלוש שנים – לא התקיימו 
במועדן, מצא רשם העמותות לנכון 
למנות אותי כמנהל מלווה על מנת 
לארגן את הבחירות בהקדם – וכך 

עשיתי".

מי שמצביע - משפיע
ומקווה  מאמין  לוי,  יצחק  הרב 
ארגון  לוועד  הקרובות  שהבחירות 
נקודת  יהוו  איבה,  פעולות  נפגעי 
זינוק לארגון. "בהזדמנות זו ברצוני 
להודות לוועד היוצא של הארגון, על 
פעילותם הנמרצת למען החברים", 
אומר הרב יצחק לוי, "חברי הוועד 
סלמי  אברהם  הארגון  יו"ר  היוצא, 
ראפ,  זאב  השכולים  ההורים  ונציג 
שהודיעו שאין בכוונתם להתמודד 
במהלך  מי  התפקיד,  על  שוב 
שהתקיימה  הכללית  האסיפה 
לאחרונה ומי ביום כניסתי לתפקיד 
המנהל הממונה, עשו עבודה טובה 
יתר  כל  יבורכו.  כך  ועל  וחשובה 
יכולים  חברי הוועד האחרים אינם 
חברי  התקנון,  פי  על  להתמודד 
בצד  הניחו  בקשתי,  פי  על  הוועד 
ופעלו  ביניהם,  היריבויות  כל  את 
עתה,  הבחירות.  לקיום  איתי  יחד 
ייטלו  הגיע הזמן שחברים חדשים 
את  ויצעידו  לידיים  המושכות  את 
שעם  לציין  ,עלי  קדימה  הארגון 
מחברי  ביקשתי  לתפקיד  כניסתי 
הועד לאחד שורות ביניהם ולפעול 

יחדיו לקידום הבחירות .

לוועד  הקודמות  בבחירות 
שהגיעו  החברים  אחוז  הארגון, 
האם  מאוד.  נמוך  היה  להצביע 
אינך חושש שגם הפעם יעדיפו 
חלק  לקחת  שלא  החברים 

בבחירות?
העיקרית  הסיבה  "זו  לוי:  הרב 
הבחירות  שיטת  את  ששינינו  לכך 
הבחירות  בעבר.  נהוגה  שהיתה 
כיו"ר  משמש  אני  בהם  הפעם, 
וועדת הבחירות, מתקיימות בשיטה 
על  ניכרת  במידה  תקל  אשר 

מהם  ותמנע  החברים  השתתפות 
את ההגעה אל הקלפיות. בבחירות 
בדואר  חבר  כל  יקבל  הפעם, 
הנחיות ברורות באשר לדרך ולאופן 
יקבל  בנוסף,  ההצבעה.  ביצוע 
המועמדים  רשימת  את  בוחר  כל 
המתמודדים בבחירות. על כל חבר 
ההצבעה  פתק  את  להכניס  יהיה 
שלו לתוך מעטפה שיקבל, לאטום 
למעטפה  אותה  להכניס  אותה, 
נוספת  – ולשלוח אותה אל משרדי 
פשוטה,  בפעולה  מדובר  הארגון. 
לצאת  מאמץ,  צורכת  שאינה 
מהבית וניתן להשלים אותה בתוך 
דקות ספורות. אני מאמין שבשיטה 
זו אחוז המשתתפים יהיה גבוה פי 
כמה מאשר בשיטה הקודמת, בה 
אל  להגיע  המשתתפים  נאלצו 
בנקודות  פזורות  שהיו  הקלפיות 

ישוב שונות".

הבחירות,  תקנון  פי  על   
הבוחרים,  החברים  לרשות 
עומדים שלושה שבועות לשלוח 
אל  האטומות  המעטפות  את 

משרדי הארגון.
תקנון  פי  על  כך.  "אכן  לוי:  הרב 

החברים  יכולים  הבחירות 
ולהתחבט  להתלבט  הבוחרים 
בפרק זמן של שלושה  שבועות. 
תקנון  פי  שעל  לזכור  חשוב 
יגיעו  אשר  מעטפות  הבחירות, 
ייפסלו.   – זה  זמן  פרק  לאחר 
הותרנו  שאמנם  לציין  לי  חשוב 
שבועות  שלושה  של  זמן  פרק 
אני  אבל  המעטפות,  לשליחת 
זמן  להמתין  צורך  שאין  סבור 
את  לשלוח  וניתן  כך,  כל  רב 

יומיים-שלושה  כעבור  המעטפות 
– מקסימום שבוע".

 מי אמור לפקח על ספירת 
הקולות?

תפקידי  בתוקף  "אני,  לוי:  הרב 
נקבע  הבחירות.  וועדת  כיו"ר 
בתקנון הבחירות שספירת הקולות 
לפברואר,  בראשון  תתבצע 
במשרדי  הצהריים,  אחר  בשעות 
כפי   – הבחירות  תוצאות  הארגון. 
באתר  יפורסמו   - בתקנון  שנקבע 
האינטרנט של הארגון וכן במכתב 
בטוח  אני  החברים.  לכל  שישלח 

מוסדר  הליך  שיתקיים  ומשוכנע 
תקלות.  כל  בלי   – ודמוקרטי 
בהזדמנות זו ברצוני לחזור ולקרוא 
לחברי הארגון להשתתף בבחירות. 
כפי שנאמר: מי שמצביע – משפיע. 
כל מי שהארגון קרוב לליבו ורואה 
חשוב    - בפעילותו  חשיבות 
הוועד  שחברי  יהיה  טוב  שיצביע. 
מספר  ידי  על  ייבחרו  העתידיים 

גדול של חברים". 
-  את מי היית רוצה לראות נבחרים 

כחברי וועד הארגון?
הרב לוי: "אני כמובן מנוע מלהתייחס 
שאני  עוד  מה  ספציפית,  לאנשים 
המועמדים.  כל  את  מכיר  לא 
שיש  שטוב  סבור  אני  שכן,  מה 
בכל  הארגון.  וועד  בשדרת  רענון 
לפעם  מפעם  שיש  טוב  מסגרת 
נפגעי  וארגון  בצוות המוביל,  רענון 
מבחינה  שונה  לא  איבה  פעולות 
חברים  שיותר  שמה  גם  חשוב  זו. 
ייטלו חלק בפעילות הארגון. זה רק 
לראות  רוצה  הייתי  להוסיף.  יכול 
אנשים  הארגון  של  העתידי  בוועד 
קרוב  שהנושא  כאלה  אכפתיים, 
אישיות,  מיומנויות  עם  לליבם, 

שיהיו   – מכל  יותר  אולי  והחשוב 
ועם  גדול  לב  עם  אנשים  אלה 
רצון לעזור ולסייע לכלל החברים. 
בפני חברי הוועד שייבחרו עומדים 
יש  וחשובים.  גדולים  אתגרים 
הפרק  על  וחשובים  רבים  נשואים 
ועל חברי הוועד העתידיים מוטלת 
המשימה לקדם אותם. מעבר לכך, 
הארגון  את  לראות  רוצה  הייתי 
שלו  העשייה  מוטות  את  מגדיל 

והופך לארגון גדול, חזק ותוסס". 

הרב יצחק לוי )עם בתו איילת השחר ז"ל(. 
שטוב שיש רענון בשדרת וועד הארגון.
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לאוקטובר  ה-29  ליל 
שנת 2002, בשעה עשר 
מטח  החריד  לערך, 
הליל  דמי  את  יריות 
לטול  )מצפון  חרמש  הישוב  של 
כרם( אשר בשומרון. בני משפחת 
גליה,  האם  חגי,  האב  תורג'מן, 
בנם הבכור אליראן ובתם הקטנה 
ספיר, העבירו עוד ערב שגרתי מול 
שלא  היחידה  הטלוויזיה.  מכשיר 
הייתה  עת  באותה  בבית  שהתה 
הדס, אז בת 14, אשר יצאה מספר 
שגרתי  למפגש  לכן  קודם  שעות 

במועדון הנוער של הישוב.
חזרו  תורג'מן  משפחת  שבני  כיוון 
להתגורר בחרמש אך כמה חודשים 
ומחצה  שנה  )במשך  לכן  קודם 
התגוררה המשפחה בכפר ויתקין, 
כדי להיות קרובים למקום עבודתו 
בחיפה(,   – המשפחה  אבי  של 
לכללי  בדיוק  מודעים  היו  לא  הם 
ואשר  בישוב  שנקבעו  הביטחון 
חירום  במקרה  לתושבים  הורו 
ולהישאר  האורות  את  לכבות  יש 
לא  תורג'מן  משפחת  בני  בבית. 
רק שהשאירו את האורות דולקים, 
מצא  חגי,  המשפחה,  שאבי  אלא 
ולצאת את הבית  לנכון להתלבש 

כדי לראות מה פשר היריות.
יותר  "האמת היא שלא התייחסנו 
בחוץ  שקורה  למה  ברצינות  מידי 

בטלוויזיה",  לצפות  והמשכנו 
לילה,  אותו  אירועי  את  משחזרת 
גליה תורג'מן. לדבריה, היא אפילו 
הטלפון  מקריאות  התעלמה 
שקיבלה, משכנים וחברים במושב, 
מצבה.  את  לדעת  ביקשו  אשר 
כאשר  קלה,  שעה  לאחר  "רק 
שמשהו  הבנתי  הביתה,  חזר  חגי 
קרה. הפנים שלו אמרו הכל. הוא 
לא היה צריך להגיד מילה. היה לי 

ברור שמשהו קרה להדס שלנו".
גליה  מספרת  כך  שלב,  באותו 
כפצועה  הדס  הוגדרה  תורג'מן, 
לישוב  שהוזעק  מסוק  אנושה. 
"תל  החולים  בית  אל  אותה  פינה 
תורג'מן,  וחגי  גליה  השומר". 
אל  דוהרים  והחלו  לרכב  נכנסו 
ומתפללים  בית החולים, מייחלים 
לא  הנס  לשרוד.  תצליח  שבתם 
קרה. כאשר הגיעו אל בית החולים 
התבשרו כי כל המאמצים להציל 

את חייה של הדס עלו בתוהו. 
הארבע עשרה,  בת  תורג'מן  הדס 
יחידי  הדמים  קורבן  הייתה  לא 
באותו אירוע. המחבל שחדר לישוב 
הגדר  תקופה  )באותה  חרמש 
הייתה  לא  הישוב  את  שעיטרה 
באש  פתח  היום(  כמו  מתוחכמת 
על מי שנקרה בדרכו. תחילה הרג 
את אורנה אשל ופצע את בעלה, 
אחר כך ירה והרג את הדס תורג'מן 

לזכור את הדס
הדס תורג'מן הייתה בת ארבע עשרה בלבד, כאשר 
מחבל שחדר לישוב חרמש רצח אותה בדם קר  

־שמונה שנים חלפו מאז הירצחה של הדס, אך מב
חינת משפחת תורג'מן כל יום שחולף רק מגביר את 
הצער והכאב  "רק עכשיו אני מבינה שכל השנים 
שיחקתי את החזקה ושאני בסדר. מסתבר שאני לא 

־חזקה ושאני לא כל כך בסדר. רק עכשיו אני משל
מת את המחיר" מגלה אימה של הדס, גליה תורג'מן

ב
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לזכר לינוי והדס נכתב ע"י דוד 
זיגמן השיר

 "זאת הארץ שלי",
ובוצע ע"י הזמר דורון מזר.

 זאת הארץ שלי בית וגינה 
 ילדים תמימים צוחקים בכל פינה. 

זאת הארץ שלי כל מילה היא 
 תפילה 

 אלוהים הנשמה שלי בוכה, 
 והכאב יושב אצלי בלב 

 הוא לא יחלוף לנצח לעולם. 

 אלוהים שמע קולי רציתי שתדע 
ההורים לימדו אותי לחיות 

 מאהבה. 
 אלוהים הכל יכול זה כל הזעקה 

 אני עוד מחכה לתשובה. 

 לא נטשתי אותך ארצי היקרה 
 ונשארתי איתך גם בעת צרה. 
 וחיי השתנו, אין חיים בי יותר 
 אלוהים אין מילים עוד לתאר. 

 בכיתי ימים בכיתי לילות 
 ואין תשובות לכל השאלות. 

אלוהים שמע קולי... 

הדס תורג'מן ז"ל. אהובה ומעורבת.



ואת חברתה הטובה לינוי 
סרוסי, שישבו ושוחחו ליד 
דקות  כעבור  רק  בתיהן. 
תושבים  הצליחו  ארוכות 
)מהיחידה  וחיילים 
על  לשמור  שהופקדה 
במחבל  לפגוע  הישוב( 

ולהרוג אותו.

אני  עכשיו  רק 
את  משלמת 

המחיר
בניגוד למשפחות שכולות 

את  לעזוב  נוטות  אשר  אחרות, 
בני משפחת  חוו אובדן,  בו  הישוב 
תורג'מן החליטו להישאר בחרמש, 
אבל  בנתניה,  אמנם  נולדה  "הדס 
כל ילדותה עברה עליה בחרמש" 
תורג'מן,  גליה  אימה,  מספרת 
יפה,  ילדה  שהייתה  "הדס, 
עיניים  בעלת  גבוהה,  בלונדינית, 
כחולות, הרגישה חלק בלתי נפרד 
מהמקום הזה, כאן היו לה חברות 
המקום  את  אהבה  והיא  וחברים 
לנו  מזכיר  בישוב  דבר  כל  מאוד. 
את הדס, אבל זה בדיוק מה שאנו 

רוצים – לזכור את הדס"
שלא  יכול  אינו  בישוב,  שחולף  מי 
שהקימה  זיכרון  בגן  להבחין 
משפחת תורג'מן לזכרם של הדס 
 - האחרות  הנרצחות  שתי  ושל 
בנוסף,  סרוסי.  לינוי  ו  אורנה אשל 
מוביל חגי, מהלך להקמת מועדון 
הגתה  אותו  רעיון  בישוב,  נוער 
ליישם  ניסתה  אותו  ואשר  הדס, 

בשנה האחרונה של חייה.
מאוד  מקובלת  הייתה  "הדס 
גליה  אימה,  מספרת  בישוב" 
תורג'מן, "היא הייתה אהובה מאוד 
ומאוד מעורבת בחיים החברתיים 
בקרב בני גילה. כולם אהבו אותה 
גם  זו  כאן.  אותה  זוכרים  וכולם 
הסיבה שטקסי האזכרה השנתיים 
האנשים  מספר  עורכים,  שאנו 
שקורה  כפי  יורד,  אינו  שמגיעים 
הזיכרון  טקסי  רבים.  במקרים 
והם  מיוחדים  מאוד  עורכים  שאנו 
שירה  וקטעי  מופעים  גם  כוללים 

ייחודיים".

במקביל  כי  מספרת  תורג'מן  גלי 
הדס  של  ההנצחה  ליוזמות 
המשפחה,  אבי  מוביל,  )אותם 
עד   – המשפחה  הקפידה  חגי( 
לעצור  שלא  הדבר-  שניתן  כמה 
לאחר  שנתיים  ולראיה:  חייה.  את 
הירצחה של הדס, נולדו לבני הזוג 
גליה וחגי תורג'מן בת – דורין שמה. 
גליה תורג'מן: "זה לא היה בבחינת 
לא באה  ודורין  אקט של התרסה 
מסמלת  היא  אבל  הדס,  במקום 
ולחיות  להמשיך  שלנו  הרצון  את 

בארץ הזו וכאן בישוב חרמש"!
הירצחה  מאז  חלפו  שנים  שמונה 
משפחת  מבחינת  אך  הדס,  של 
תורג'מן כל יום שחולף רק מגביר 

גן ההנצחה לזכר קורבנות הפיגוע בישוב חרמש. 

גליה  והכאב.  הצער  את 
כי  מספרת  תורג'מן 
שמערכת    - חגי  בעלה, 
הייתה  הדס  עם  יחסיו 
קרובה במיוחד -  הסתגר 
בתוך עצמו מאז האירוע. 
היא עצמה  זאת,  לעומת 
הפוכה.  בדרך  בחרה 
"החלטתי להיות חזקה", 
עצמה,  על  מעידה  היא 
שירחם  לאיש  נתתי  "לא 
עלי, לא נתתי שאיש ידע 
בתוכי.  שעובר  מה  על 
לעבוד,  יצאתי  אפילו 
במחסום  האוכל  חדר  כאחראית 
כל  לא  שאני  מסתבר  אבל  ריחן. 

כך חזקה".
מגלה  כך  האחרונים,  בחודשים 
גליה תורג'מן, משהו נשבר בתוכה. 
השיא מבחינה זו היה כאשר מצאה 
להדס,  סנדוויצ'ים  מכינה  עצמה 
הלימודים.  ליום  צאתה  לקראת 
מטיפולים,  נמנעתי  עכשיו  "עד 
שאני  מרגישה  אני  עכשיו  אבל 
"רק  אומרת,  היא  זה",  את  צריכה 
השנים  שכל  מבינה  אני  עכשיו 
שיחקתי את החזקה ושאני בסדר. 
ושאני  חזקה  לא  שאני  מסתבר 
אני  עכשיו  רק  בסדר.  כך  כל  לא 

משלמת את המחיר".
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משפחת  שעורכת  השנתיים  הזיכרון  טקסי  אל 
תורג'מן לזכר הדס, מגיעים מכל רחבי המדינה. את 
האוטובוס האוסף את המגיעים אל טקסי האזכרה 
מספק הביטוח הלאומי, בהתאם לסעיף בחוק. כל 
 – ממוגן  אוטובוס  הלאומי  הביטוח  סיפק  השנים 
בהתאם לצרכים המיוחדים במקובלים באזור יהודה 
ושומרון. מסיבה כזו או אחרת, לטקס הזיכרון השנתי 
אוטובוס  שגם  הלאומי  בביטוח  החליטו  האחרון, 
רגיל יספיק לאיסוף. לאחר שלא הצליחו לשנות את 
רוע הגזרה בכוחות עצמם, פנתה משפחת תורג'מן 
פנתה לארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג, 
בבקשה שיסייע להם. ואכן, בעקבות פניית הארגון 
אל הגורמים המתאימים בביטוח הלאומי, נקבע כי 

אל טקס האזכרה ישלח אוטובוס ממוגן.



האומר  המשפט  ת 
"שהחיינו וקיימנו והגיענו 
יו"ר  מפי  הזה",  לזמן 
בטקס  שברך  הארגון 
שוב  לשמוע  היה  ניתן  הפתיחה 
חנוכת  טקס  במהלך  ושוב,  ושוב 
אשר  איבה,  פעולות  נפגעי  בית 
הממוקם  החדש  במבנה  התקיים 
יד  בשכונת   9 אורן  בית  ברחוב 

אליהו שבתל-אביב.

לאחר שנים ארוכות, בהן התנהלה 
שונים  ממשרדים  הארגון  פעילות 
ומשונים, שלא בדיוק ענו לצרכים 
הארגון  התמקם  האמיתיים, 
במבנה )על שטח של כ-250 מ"ר 
בנוי ושטח חיצוני פתוח של כ-2.3 
רק  לא  הנותן  ומרווח,  גדול  דונם( 
כמו  בנושאים  אופטימאלי  מענה 
נגישות, חניה ומהירות הגעה, אלא 
הפעלות  של  מגוון  מאפשר  גם 
וחוגים,  סדנאות  חברים,  )מועדון 
וכו'(  חגיגיים  אירועים  כינוסים, 

עבור החברים.

פעולות  נפגעי  בית  חנוכת  בטקס 

הכותרת  תחת  שהתקיים  איבה, 
"בית חדש, התחלה חדשה", נטלו 
וכמובן  רבים  ציבור  אנשיי  חלק 
אורח  הארגון.  מחברי  עשרות 
הכבוד שהגיע לחנוך את המועדון 
עבור נפגעי פעולות איבה הוא שר 
 - החברתיים  והשירותים  הרווחה 
יצחק )בוז'י( הרצוג, כמו כן כיבדה 
בנוכחותה מנכ"לית המוסד לביטוח 
דומיניסיני,  אסתר  הגב'   – לאומי 
יהודית רקאנטי,  יו"ר נט"ל – הגב' 
מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל 
אגף  מנהלת  סימנהויז,  גיל  מר   –
 – הלאומי  בביטוח  איבה  נפגעי 
מנהלת  סגנית  כהן,  אסנת  הגב' 
הגב'   – לאומי  בביטוח  איבה  אגף 
ההסברה  מרכז  איש  סרוסי,  גליה 
מחוז  ומנהלת  כהן  אליעזר  מר   –
תל-אביב במשרד הרווחה - הגב' 

אריאלה שגב. 

האורחים  זכו  הטקס  במהלך 
בגזירת  החל  והאירוע  קל  בכיבוד 
הסרט המסורתית, בו התכבדו יו"ר 
ארגון - אברהם סלמי, שר הרווחה 

יצחק   - החברתיים  והשירותים 
המוסד  ומנכ"לית  הרצוג  )בוזי'( 
אסתר  הגב'    – לאומי  לביטוח 

דומיניסיני. 

 – איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר 
בדברים  ציין  סלמי,  אברהם  מר 
שנשא כי האירוע מבחינת הארגון 
מהווה "רגע היסטורי". הסיבה כך 
הסביר - לרוב רובם של האורחים 
על   – החגיגי  לאירוע  שהגיעו 
אחת כמה וכמה של המכובדים - 
הייתה זו הפעם הראשונה אי פעם 
שהטריחו והגיעו למשרדי הארגון. 

אברהם סלמי הביע תקווה שטקס 
דף  פתיחת  מהווה  הבית  חנוכת 
בין הארגון למשרד  ביחסים  חדש 
לאומי  לביטוח  והמוסד  הרווחה 
ויהווה נקודת זינוק לשיתוף פעולה 
ציבור  לטובת  הצדדים,  בין  הדוק 
אברהם  האיבה.  פעולות  נפגעי 
ביטחונו  את  הביע  גם  סלמי 
החדש,  הארגון  לבית  שהמעבר 
תאפשר לארגון להדק את הקשר 
מוטות  את  ולהרחיב  חבריו  עם 
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בית חדש, התחלה חדשה
איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון  בית  חנוכת  טקס  התקיים  אוגוסט  חודש  בסוף 
במעמד של יו"ר הארגון מר אברהם סלמי וחברי הוועד עשרות מחברי הארגון 
 - החברתיים  והשירותים  הרווחה  שר  הם  שבהם  כשהבולטים  ציבור,  ואישי 
יצחק )בוז'י( הרצוג ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי – הגב' אסתר דומיניסיני 
 שיאו של האירוע, שהתקיים במועדון החברים שבמבנה הגדול, היה מפגש 

בין שר הרווחה ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי עם חברי הארגון 

א



פעילותו.    

והשירותים  הרווחה  שר 
הרצוג,  )בוזי'(  יצחק  החברתיים 
הארגון  את  ובירך  דברים  נשא 
וסיפר  על היוזמה בהקמת הבית 
מהשינוי  התרשמותו  בעקבות  כי 
האחרונים  בחודשים  שחל 
של  בניהולו  הארגון  בהתנהלות 
סלמי  אברהם  מר  הארגון  יו"ר 
במקום  הביקור  וכן  הוועד  וחברי 
משרדו  לאנשי  להורות  בכוונתו 
עם  הפעולה  שיתוף  את  להדק 
העומד  הוועד  ויו"ר  הארגון  חברי 
בראשו, במטרה לקדם במשותף 
האיבה.  לנפגעי  הנוגעים  נושאים 
שר הרווחה גם הצהיר כי בכוונתו 
לקבלת  הארגון  בדרישת  לתמוך 
ישראל  ממדינת  שנתי  תקציב 
במטרה   – יציג  לארגון  כיאה   –
הארגון  פעילות  את  להרחיב 

לטובת ציבור נפגעי האיבה. 

הברכה  ודברי  הנאומים  לאחר 
ערכו  והמרגשים,  החמים 
המכובדים והאורחים סיור במבנה 
להסבר  זוכים  שהם  תוך  הגדול, 
ומנכ"ל הארגון,  הוועד  מפי חברי 
הפעולות  על  כהן,  רועי  -עו"ד 

המתוכננות במקום בעתיד.

אין ספק ששיאו של האירוע היה 
במפגש בין שר הרווחה והשירותים 
הרצוג  )בוזי'(  יצחק  החברתיים 
לאומי  לביטוח  המוסד  ומנכ"לית 
כמה  לבין  דומיניסיני,  אסתר   -
וראשיו.  הארגון  מחברי  מעשרות 
פני  על  התמשך  אשר  המפגש, 
במועדון  והתקיים  ארוכה  שעה 
החל  החדש,  שבמבנה  החברים 
מהמשתתפים  אחד  כשכל 
השר  כבוד  בפני  עצמו  מציג 

והמנכ"לית. 

דגש מיוחד במפגש שהועלה ע"י 
ראפ  זאב  מר  בוועד  נציג השכול 
הינו על נושא ההנצחה ומשפחות 
והדגיש  השכול. שר הרווחה חזר 
לנושא  משרדו  מחויבות  את 
השכול וההנצחה וציין כי בעקבות 
המפגש בכוונתו להוביל לפתיחת 
למשפחות  המשרד  בין  דיאלוג 
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את  למצוא  במטרה  השכול, 
המענים הראויים למגוון הסוגיות 

הקשורות לנושא הרגיש הזה.

באותה נימה גם דיברה מנכ"לית 
הגב'   – לאומי  לביטוח  המוסד 
סיפרה  היא  דומיניסיני.  אסתר 
על מפגשים בנושא שהיו לה עם 
וציינה  השכול  משפחות  נציגי 
באפשרותה  יש  תמיד  שלא 
להיענות לבקשות )"ידי כבולות"(, 
היא  מבצע  שכגוף  מכיוון 
הנהלים  פי  על  לפעול  מחויבת 
הקבועים בחוק. אם זאת ציינה 
דומיניסיני, כי בכוונתה לפעול 
דגל  יונחו  הזיכרון,  שביום 
נפגעי  ופרח על חלקות חללי 
מתבצע  שהדבר  כפי  האיבה, 

ביחס לחללי צה"ל. 

במהלך  שנשאה  בדברים 
את  דומיניסיני  ציינה  המפגש 
הלאומי  הביטוח  מחויבות 
נפגעי  למען  ולפעול  להמשיך 
האיבה ומעבר לכך שהביעה את 
החדש  הארגון  שבית  תקוותה 
גם  היא  פעילות,  שוקק  יהיה 
לביטוח  שהמוסד  התחייבה 
בפעילויות  פעולה  ישתף  לאומי 
מתכנן  הארגון  שוועד  השונות 

במועדון החדש. 

החדש  שהמבנה  ספק  אין 
המאסיבית  הנוכחות  והמרשים, 
הארגון,  חברי  של  באירוע 
שהציגו  לעתיד  התוכניות  מגוון 
הארגון  יו"ר  הארגון  וועד  חברי 
לכל  ומעל   – הארגון  ומנכ"ל 
של  והמרגשים  הכנים  דבריהם 
החשיבות  על  הארגון,  חברי 
בקיומו  רואים  שהם  הגדולה 
רב  רושם  עשו   – הארגון  של 
ובראש  השונים,  האורחים  על 
וראשונה, כמובן, על שר הרווחה 
ומנכ"לית הביטוח הלאומי. מכאן 
השוררת  הגדולה  התקווה  גם 
אכן  האירוע,  שבעקבות  בארגון, 
כותרתו  שתחת  החזון  יתגשם 
חדש,  "בית   – התקיים  הוא 

התחלה חדשה".       
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הכללית  האסיפה  החלטת  ע"פ 
כסלו  ח'   ,15/11/10 מיום 
לוועד  הבחירות  הליך  תשע"א, 
הדואר.  באמצעות  יהיה  הארגון 
זכאים לבחור ולהיבחר בבחירות 
בספר  הרשומים  הארגון  חברי 
הבוחרים עד ליום 1/11/10 ספר 
הבוחרים נמצא לעיונכם במשרדי 

הארגון.
חשוון  י"א   ,19/10/10 בתאריך 
הארגון  לחברי  נשלח  תשע"א, 
טופס הגשת מועמדות לבחירות 
להגיש  נקראים  הנכם   .2011
מועמדותכם עד ליום 10/12/10, 
ב' טבת תשע"א למשרדי הארגון 
בדואר  או   03-6884724 בפקס 
אביב  תל   ,9 אורן  בית  לכתובת: 

לאחר  שיגיעו  מועמדויות   .67319
)שימו  יתקבלו.  לא  זה  תאריך 
להחתים  יש  הטופס  שבגב  לב 
ארגון.  חברי  מקרב  ממליצים   15
טופס  הגעת  טלפונית  לוודא  יש 

המועמדות למשרדי הארגון( 
ועדת הבחירות תאשר את רשימת 
המועמדים עד לתאריך 14/12/10, 

ז' טבת תשע"א.
לחברי  יישלח  ההצבעה  חומר 
הארגון באמצעות הדואר בתחילת 
יהיה  החברים  ועל   2011 ינואר 
את  החזר  במעטפת  להחזיר 
יכיל  ההצבעה  חומר  הצבעתם. 

את הפריטים הבאים:
כל  שמות  את  המכילה  חוברת 
ועיקרי  תמונותיהם  המועמדים, 
יופיעו  המועמדים  שלהם.  המצע 
לפי סדר הא"ב ויהיו מחולקים על 
פי הסקטורים: אלמנים/ות; נכים/

ות; שכולים/ות.

טופס ההצבעה צבעוני עם שמות כל 
המועמדים. טופס הצבעה אף הוא 
עליכם  סקטורים.  לשלושה  יחולק 
מכל  אחד  מועמד  לבחור  יהיה 
מכלל  מועמדים  שני  ועוד  סקטור 

הרשימה – סה"כ 5 מועמדים.
אליה  אטומה  הצבעה  מעטפת 
ההצבעה  טופס  את  להכניס  יש 

המסומן.
עליך  כיצד  מפורט  הסבר  דף 
מעטפת  מחוברת  לדף  להצביע. 
ולהכניס  לתלוש  יש  אותה  החזר 
ההצבעה  מעטפת  את  אליה 
מראש  מבוילת  ההחזר  במעטפת 
לכתובת  בדואר  לשלוח  יש  אותה 
המודפסת מראש. כאמור, אין צורך 

בבול דואר.
בטופס ההצבעה  רק  להצביע  ניתן 
בדואר.  אליכם  שהגיע  המקורי 
הטופס מסומן ואינו ניתן לשכפול או 
צילום. אם אבד או ניזוק הטופס יש 

לפנות בדחיפות לועדת הבחירות 
במשרדי הארגון 03-6884729.

למשרדי  להגיע  המעטפות  על 
שלישי  מיום  יאוחר  לא  הארגון 
1/2/11, כ"ז שבט תשע"א, בשעה 
המועמדים  את  לסמן  יש   .12:00
את  ולשלוח  ההצבעה  בטופס 
אל  בהקדם.  ההחזר  מעטפות 

תחכו לרגע האחרון.
לידיעת המועמדים: לאחר קבלת 
ועדת  ע"י  מועמדותכם  אישור 
מתבקשים  הנכם  הבחירות 
תמונה  הארגון  למשרדי  לשלוח 
 10 )עד  קצר  וטקסט  צבעונית 
המועמד/ת  את  המתאר  שורות( 
ואת עיקרי המצע שלכם לבוחרים. 
להגיע  והטקסטים  התמונות  על 
מיום  יאוחר  לא  הארגון  למשרדי 
אי  תשע"א.  טבת  ט'   ,16/12/10
טקסט  ו/או  תמונה  של  הגשה 
חוברת  הדפסת  את  תעכב  לא 

המועמדים.
במשרדי  לקבל  יוכלו  המועמדים 
בלבד  עצמי  לשימוש  הארגון 
מדיה מגנטית ומודפסת של חברי 
הארגון הרשומים בספר הבוחרים. 
בסך  תשלום  כנגד  החומר  קבלת 

50 ₪ לארגון.
לפנות  ניתן  ובירורים  לשאלות 
ליו"ר ועדת הבחירות - הרב יצחק 

לוי בטלפון 050-7209377.
 

בכבוד רב,

הרב יצחק לוי
יו"ר ועדת הבחירות

מי שמצביע – משפיע!

סדרי ונהלי הבחירות לוועד הארגון



וראה  היה  שלא  י 
יו"ר  סיכם  הפסיד"-כך 
אברהם  –מר  הארגון 
סלמי את האירוע הנפלא 
מצווה  בר/בת  של 
שנים,  מזה  הנמשכת  שבמסורת 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  קיים 
בסוף חודש אוגוסט – בשיתוף עם 
בראשות  המאחד"  "הקו  עמותת 
ישראל שיינפלד- את טקס הבר/

פעולות  נפגעי  לילדים  מצווה  בת 
נכים,  יתומים,  ילדים,   70 איבה. 
שהוריהם  וילדים  שכולים,  אחים 
נהרגו או נפצעו בפיגועים השונים 
בשנים  בישראל  אירעו  אשר 
באירוע  חלק  נטלו  האחרונות, 

החל  אשר  המרגש, 
שהתקיים  בטקס 
הכותל  ברחבת 
המשיך  המערבי, 
צהריים  בארוחת 
חגיגית במתקן חברת 
החשמל בגבעת שאול 
בקבלת  והסתיים 
נשיא  במשכן  פנים 
במעמד  המדינה, 

הנשיא שמעון פרס.
טקס הבר/בת מצווה 
המערבי,  בכותל 
החל  התקיים 
עם  הבוקר,  משעות 
המשפחות  הגעת 
לרחבת מרכז דוידסון 
ובהתכבדות בארוחת 
ושתייה,לאחר  בוקר 
מכן יצאו המשתתפים 

ושופרות  תופים  בליווי  בתהלוכה 
לטקס  הוריהם  בליווי  זמרים  וכלי 
הכותל  ברחבת  המצווה  בר 
המערבי והנחת תפילין ,יו"ר הארגון 
מר אברהם סלמי התכבד בטקס 
ספרי  והוצאת  ההיכל  פתיחת 
התורה עבור הילדים, כאשר אנשי 
חב"ד  ואנשי  הכותל  מורשת  קרן 
בראשותו של מנחם קוטנר מלווים 
בשירה ובריקודים את הטקס כולו 
של  בפניהם  לראות  היה  וניכר 
ההתרגשות  את  מצווה  הבר  ילדי 
נשכחת  הבלתי  החוויה  לקראת 
של עליה לתורה והנחת התפילין .

לאחר מכן פנו לאירוע בהשתתפות 

70 מילדי נפגעי איבה 
נטלו חלק בטקס בת/
המסורתי   מצווה  בר 
נפגעי  ארגון  שמקיים 

בשי איבה,  ־פעולות 
"הקו  עמותת  עם  תוף 
היום  המאחד"  
בטקס  החל  המרגש 

המע בכותל  ־החגיגי 
בארוחת  המשיך  רבי, 

־צהריים מפנקת בחב
והסתיים  החשמל  רת 

במ פנים  ־בקבלת 
במעמד  הנשיא,  שכן 
שמעון  המדינה,  נשיא 
פרס  הדבר שבלט 
היה  השנה  במיוחד 
אישי  של  הרב  מספר 

לה שבחרו  ־הציבור 
גיע לאירוע, שהפך זה 

בפ למסורת  ־מכבר 
נפ ארגון  של  ־עילותו 

געי פעולות איבה. 
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שהחיינו וקיימנו 
והגיענו לזמן הזה

מ



שמואל  הרב  הכותל,  רב 
שר  שליט"א,  רבינוביץ 
נאמן,  יעקב  מר  המשפטים, 
חברת  נציגי  ציבור,  אישי 
ואבי  וגנר  מוטי  מר  החשמל 
ויו"ר  הילדים  הורי  סלומון, 
האיבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
אברהם  היציג,מר  הארגון   -
כלות  הארגון.  ונציגי  סלמי 
וחתני השמחה קיבלו במהלך 
הטקס אשר התקיים במרכז 
הנחה  אותו  ואשר  "דוידסון" 
  - מתנות  של  מגוון  כנר,  דן 
מנהרות  ספר  טלית,  תפילין, 
מהודר  תורה  ספר  הכותל, 

ועוד.
גזבר  בטקס  שנשא  בדברים 
הארגון, יהושע כהן, הוא ציין 
כלות  של  כתפיהם  על  כי 
כאזרחי   – המצווה  וחתני 
 – ישראל  מדינת  של  המחר 
את  לזכור  המשימה  מוטלת 
"אני  לעתיד.  ולדאוג  העבר 
מאמין באמונה שלמה שלצד 
והזיכרונות  הכאב  תחושות 
נושאים  גם  אתם  המרים, 
בתוכם את האמונה בהמשך 
כעם  קיומנו  ובצדקת  הדרך 
ילדים  אתם  הזו.  במדינה 
התשובה  אתם  יקרים, 
הניצחת לכל אויבינו ושונאינו 
לכלותנו.  יוכלו  לא  שלעולם 
אתם כלות וחתני מצווה יקרים 
ההוכחה החד משמעית  הם 
למנוע  יוכל  לא  שדבר  לכך  
בעדנו מלהמשיך ולחיות כאן 

כיהודים וכישראלים גאים".
המרגש  הטקס  בסיום  מייד 
בכותל המערבי ערכו הילדים 
הארכיאולוגי  בגן  ביקור  
וההמחשה  התצוגה  ובמרכז 
לארוחת  ויצאו  "דוידסון", 
צהריים חגיגית במתקן חברת 
החשמל בגבעת שאול. אנשי 
במסורת  החשמל,  חברת 
יצאו  שנים,  מזה  הנמשכת 
מגדרם כדי להנעים את זמנם 
המצווה.  וחתני  כלות  של 
צהריים  לארוחת  בנוסף 
עמוסה  שהייתה  הדשנה, 
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בכל טוב, השכילו להכין מגוון 
והפתעות  אטרקציות  של 
מופע  כמו  המצווה,  לילדי 
אלבז  גדי  הזמר  של  מלהיב 
של  כדורים  הקפצת  ומופע 
אייל אורן. מי שבלי ספק גנבה 
אבו,  שירן  הייתה  ההצגה  את 
יתומת איבה )אביה, יעקב אבו 
ז"ל( נרצח בשנתם 1985בידי 
ספרד(  בברצלונה,  מחבלים 

אשר הפליאה בשירתה.  
נפגעי  ארגון  לראשי  בנוסף 
עמותת  ונציגי  איבה  פעולות 
"הקו המאחד" והנהלת חברת 
בארוחת  חלק  נטלו  חשמל, 
של  רבה  שורה  גם  הצהריים 
נציגי ממשלת ישראל, ביניהם 
יולי  ההסברה,  שר  בלטו 
אדלשטיין, שר הבינוי והשיכון, 
אריאל אטיאס, השר יוסי פלד 
וביטאו  קרא  איוב  השר  סגן  ו 
והתמיכה  הסולדריות  את 
בנפגעי  ישראל  עם  כל  של 
למשתתפים  איבה,  פעולות 
בבואו  גדולה  הפתעה  הייתה 
של הרב הראשי לישראל הרב 
אשר  שליט"א  עמאר  שלמה 
בר  ילדי  את  חיבק  בדבריו 
את המשפחות  וברך  המצווה 
ואיחל בריאות ואריכות ימים .

פעולות  נפגעי  ארגון  מנכ"ל 
הודה  כהן,  רועי  עו"ד  איבה, 
לאישי  גם  כמו  למארחים, 
בנוכחותם  שכיבדו  הציבור 
"לא  כי  וציין  האירוע  את 
הקבלה  לעשות  שלא  ניתן 
ששרדו  מי  המצווה,  ילדי  בין 
ואת  הפיגועים  טראומת  את 
הכותל  לבין  האישי,  האובדן 
האחרון  השריד    - המערבי 
לאחר  המקדש  מבית  שנותר 
ובנות  בני  השני.  הבית  חורבן 
אבני  כמו  בדיוק  המצווה, 
ההוכחה  את  מהווים  הכותל, 
של  לחוסנו  רק  לא  הניצחת 
את  בעיקר  אלא  ישראל,  עם 
ישראל.  עם  של  המשכיותו 
הם  המצווה,  ובני  בנות 
מי  לכל  הניצחת  התשובה 
בהווה  וסבור  בעבר  שסבר 
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השני  חוט  את  לחתוך  שניתן 
הבית  ימי  מאז  הנמשך  הזה, 
לימינו  ועד  והשני  הראשון 

אלה".

לו   – שתבקשו  כל 
יהי

מילים  כמה  הוסף  נא   – דודו 
נשיא המדינה מר שמעון  של 

פרס
החל  מאז  הנמשכת  במסורת 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
המצווה,  בר/בת  פרויקט  את 
ביום  האחרונה  התחנה 
נשיא  במשכן  הייתה  המרגש 
אותו  האירוע,  את  המדינה. 
הנחתה בהתנדבות השחקנית 
בנוכחותו  כיבד  צדקה,  סופי 
פרס  שמעון  המדינה,  נשיא 
והשתתפו בו גם הרב הראשי 
ישראל  הרב  ת"א-יפו,  של 
אישי  שליט"א,  לאו  מאיר 
החשמל,  חברת  נציגי  ציבור, 

הורי הילדים וכן נציגי הארגון.
החמים  הברכה  דברי  לאחר 
והמרגשים של נשיא המדינה, 
דבריו  קריאת  גם  מכן  ולאחר 
של שר הרווחה ונאומו המרגש 
לישראל  הראשי  הרב  של 
מאיר  ישראל  הרב  לשעבר 
לאו שליט"א, נשא דברים יו"ר 
איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון 
אברהם סלמי, שבחר לפתוח 
ודימה  "שהחיינו"  בתפילת 
את מסלול אירועי היום לטיול 

שורשים. 
ומרגש  חגיגי  יום  של  "סיומו 
בני מצווה  זה מהווה עבורכם 
דרך  של  תחילתה  יקרים 
חדשה בחייכם. תהיה דרככם 
בחיים אשר תהיה, אני מקווה, 
מייחל ומאחל, שלכולכם יחד 
מאחד  אחד  בסיס  גם  יהיה 
עליו  הזה  והבסיס  ומשותף. 
מחמישה  מורכב  מדבר  אני 
האהבה  מרכזים:  פרמטרים 
ולארץ  ישראל  למדינת 
ישראל, האמונה ושמירת ערכי 
רגישות  פנימי,  יושר  היהדות, 

לזולת וכיבוד ההורים". 

את  סיים  סלמי  אברהם 
וחתני  לכלות  בברכה  דבריו 
ארגון  ובשם  "בשמי  המצווה 
ואני   – איבה  פעולות  נפגעי 
עם  כל  בשם  שגם  מאמין 
ישראל - ברצוני לאחל לכל 
מצווה  בני  מכם  ואחד  אחת 
אני  לב.  מכל  ברכות  יקרים, 
מברך אתכם במזל טוב ביום 
בדרך  אתכם  ומברך  חגכם 
צלחה בחייכם בעתיד,היה לי 
הכבוד להשתתף היום בכותל 
בטקס ברכת כוהנים ולפתוח 
הברכה,"יברכך  בפתיח 
ואסיים   " וישמרך  אלוהים 
ואומר 'כל שתבקשו – לו יהי. 

ונאמר אמן'".
את  במיוחד  שריגש  מי 
הנוכחים היה גבריאל שמלה, 
אשר  חפר,  מעמק   ,13 בן 
מלון  בפיגוע  אנושות  נפגע 
"פארק" בנתניה בשנת 2002. 
ביום  גם  כי  התווה  שלמה 
השמחה  זה,  ומרגש  חגיגי 
והם  שלמים  אינם  והאושר 
עצבות  של  בדוק  שלובים 
לאחור  אותנו  המוביל  וכאב 
-  אל העבר. "היה מי שטווה 
'עלינו  האומר  המשפט  את 
האש  את  העבר  מן  לקחת 
האפר'.  את  ולא  הבוערת, 
שמאז  כמוני,  ומי  ונכון.  אמת 
דרך  עבר  אימה,  ליל  אותו 
שהוא  תוך   – ייסורים  מלאת 
יכול   - למוות  חיים  בין  נע 
להמשיך  מנת  שעל  להעיד 
אין  בחיים,  ולדבוק  בדרך 
לשכוח  מלבד  אחרת  ברירה 
ולהיאחז  האפר  את  מאחור 
באש, על מנת לשאוב ממנה 
להמשיך  כדי  הכוחות  את 

הלאה".
בבית  הפנים  קבלת  טקס 
בהופעתה  הסתיים  הנשיא 
 – נולד"  "כוכב  זוכת  של 
הזמרת רוני דלומי. מיד לאחר 
מכן, התקבצו כל באי האירוע 
לצילום  המשכן  רחבת  אל 
המדינה,  נשיא  עם  משותף 

שמעון פרס.
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה
מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 2006

החזר שנתירמהאחוזי נכות
)*( 10% - 79%1341

80% - 100%2450
100%3731 - המיפלג, פגוע 2 ידיים

קטוע 2 רגלים )100% נכות בסעיף פגימה אחד ולא סך של מספר פגיעות מצטבר(
100%41,043 + )פרט לעיוורים( 

100%5412 + )עיוורים( תשלום חודשי
* לגבי נכים שהגישו תביעה מ – 01/01/96 מ – 20% ומעלה.

בסיכום בין אגף השיקום לארגון נכי צה"ל, הוחלט לשלם לכלל נכי פעולות איבה את 
ינואר מדי  סכומי השתתפות האגף בהוצאות טלפון – בתשלום חד פעמי – בתגמולי 

שנה )במקום סכום חודשי קטן(.

הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2009

תגמול נצרך
עם ילדיםללא ילדיםאחוזי נכות

7,216.848,017.19עד – 59%

7,965.598,765.94עד – 100%

+ 100%9,313.3510,113.70

* מ – 60% ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות תינתן תוספת 
הסכומים מעודכנים נכון לאוקטובר 2009

מענק תשלום מס הכנסה
תשלוםרמהאחוזי נכות
19% - 24%1202
25% - 49%21,024
50% - 89%31,938

כל הסכומים בשקלים חדשים עבור שנת המס 2008

דמי קירור לנכים לשנת 2005
תשלוםרמה
1439
2878
31,141

גמול פרישה מוקדמת )מ- 35% ומעלה(
יקבל סךפרש בגיליקבל סךפרש בגיל

50-592,827.35621,696.20
602,261.46631,130.80
611,978.9064565.40

הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009

החזר מס קניה לפריטים אישיים נכים 19% - 10% 
ומשפחות חד הוריות

נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר 1/4/87 וכן משפחות 
חד – הוריות, זכאים להחזר מס קניה עבור 4 פריטים בלבד, באופן חד 

פעמי כמפורט להלן:

מכונת כביסה – 740 מקרר חשמלי – 1,341

טלוויזיה צבעונית - 856תנור אפיה - 912
הסכומים מעודכנים לחודש יולי 2009

חוסר פרנסה
נשוי+רווק / נשויאחוזי נכות
10% - 18%2,277.563,329.44
19% - 39%3,329.444,742.63

40% - 100%4,742.636,142.09
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דמי חימום לנכים לשנת 2008
תשלוםרמהתשלוםרמה
180852,127

65,967 מעודכן לינואר 08'2851

77,465.50 מעודכן לינואר 08'31,063

41,700
הסכומים בשקלים חדשים שולם בתגמולי נובמבר 2005

ניכוי דמי חבר 
נכים עד גיל 75 

כולל
נכים מעל גיל 

75
32.9632.96דמי חבר בארגון

------------20.48ביטוח חיים קיבוצי*
6.596.59קרן עזרה הדדית

60.0339.55סה"כ

11.6011.60ביטוח סיעודי**

71.6351.15סה"כ

צמודים  הינם  לזכאים  בפוליסה  פטירה  למקרי  הביטוח  סכומי  קיבוצי:  חיים  *ביטוח 
למדד המחירים לצרכן, כאשר תאריך הפטירה הוא תאריך הקובע. )העדכון עפ"י המדד שפורסם 

ביום 15/12/08(.
החל מ - 01/01/09 החברה המבטחת היא "כלל – חברה לביטוח בע"מ" עד תאריך 31/12/11.

גיל  עד   3 מגיל  בלבד  איבה  פעולות  נכי  עבור  לתוקף  נכנס  הביטוח  סיעודי:  **ביטוח 
69.5 בחברת הביטוח "הראל חברה לביטוח בע"מ" החל מתאריך 01/05/2010, אוצר המדינה 
בעלות  משתתף  ארגון  והחבר  למדד  צמוד   ₪  11.41 בסך  הביטוח  מעלות  במחצית  משתתף 
נוספת של 11.41 ₪ צמוד למדד, הפוליסה בקרות מקרה ביטוח מעניקה למשך 60 חודשים 

תשלום בסך 2,500 ₪ סה"כ 150,000 ₪.
ריסק למקרה מוות לחבר/נכה ובן/בת זוג

גיל מרבי להצטרפות 18-69 וגיל מרבי לביטוח 75 שנה,
סכום הביטוח - 146,320 ₪, פרמיה חודשית 40.42 ₪ צמוד למדד.

ריסק למקרה מוות לחבר/משפחה ובן/בת זוג
גיל מרבי להצטרפות 18-69 וגיל מרבי לביטוח 75 שנה,

סכום הביטוח - 73,160 ₪, פרמיה חודשית  20.21 ₪ צמוד למדד.

רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום
סכום בש"חאחוזי נכות
עד 4,600 שקלים לרכב ראשון ולחידוש24% – 20%

עד 6,200 שקלים לרכב ראשון ולחידוש34% – 25%

עד 9,200 שקלים לרכב ראשון ולחידוש49% – 35%
הסכומים מעודכנים לחודש יולי 2007



מענקי דיור לנכים
ב'  קומה  )עד  נמוכה  בקומה  ראשונה  דירה  הרוכש   – דיור  א. מחוסר 

עם מעלית(
נכות של 49% - 35% פגוע גפיים תחתונות         עד 25,700
נכות של 89% - 50% פגוע גפיים תחתונות         עד 77,100
נכות של 89% - 50% בכל סוגי הפגימות             עד 51,400
נכות של 100% - 90% בכל סוגי הפגימות           עד 94,500

ב. החלפת דיור – נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו 
ומחליף דירה לקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(

נכות מ - 35% ומעלה פגוע גפיים תחתונות        עד 51,400
נכות מ - 60% ומעלה פגוע לב או ריאות             עד 51,400
נכות של 100% - 90% בכל סוגי הפגימות           עד 51,400

הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2009

ד. קיום השכלה גבוהה / הכשרה מקצועית
נשוי+רווק / נשויאחוזי נכות
10% - 18%2,277.563,329.44
19% - 39%3,329.444,742.63

40% - 100%4,742.636,626.87

תגמול טיפול רפואי )ט"ר(
נשוי +רווק / נשויתקנה
144,884.406,329.60 א 1

153,663.30 כפוף ל – 14 א 1
142,442.203,169.37 א 4 השלמה

הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009

ביטוח לנכים המשוקמים במונית
2000 
סמ"ק

1800 
סמ"ק

1600 
סמ"ק מונית מרצדס

6,200 6,200 6,200 ביטוח מקיף
70% 60% 50% שיעור השתתפות

4,340 3,720 3,100 סכום השתתפות מקיף
6,000 6,000 6,000 ביטוח חובה
100% 100% 100% שיעור השתתפות
6,000 6,000 6,000 סכום השתתפות חובה

10,340 9,720 9,100 סה"כ השתתפות
5,715 6,255 6,634 פחות השתתפות ברכב רפואי

הנתונים מעודכנים לחודש דצמבר 2009

עזרת הזולת - משקולות
סכוםמס מש'אחוזי נכות
40% - 49%04274.56
50% - 59%06411.84
60% - 69%08549.12
70% - 79%10686.40

80% - 100%12823.68
שעת ליווי בחישוב חודשי 450.00

הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009
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הלוואות לשיקום עצמאי / כלכלי ראשון
סכום בש"חאחוזי נכות
עד 24%14,000 – 20%
עד 34%22,500 – 25%
עד 49%44,000 – 35%
עד 69%88,500 – 50%
עד 99%107,000 – 70%

עד 133,500+100%– 100%
הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2009

ניידות – רכב רפואי
סכוםרמה
1,144.50ב 5+

1,253.50ב 15+
1,503.88ג + 5

2,266.60ד + 30
2,440.96ד + 40

2,644.82ד + 25 )עיוורים(
  הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2009

ניידות – דמי נסיעה
סכוםרמה

1227.94

2317.14

3286.13
הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009

ניידות – רכב מדינה
סכוםרמה

13,393.50
24,164.75

2,070.00עיוור המחזיק ברכב מדינה
הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009

תעריפי מענק נישואין נכון לאוקטובר 2004
שיעור המענק בש"חאחוזי נכות
10% - 19%1,690
20% - 49%7,593
50% - 69%15,186
70% - 99%18,986

100%22,784
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני נכון לאוקטובר 2004

100% + )למעט קוואדרופלגים( 25,645
100% + )קוואדרופלגים( 32,056
הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2009
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ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק רכב 
בסיסי )מונית מסחרית, משאית(

סכום בש"חאחוזי נכות
עד 19%4,600 - 10%
עד 24%6,200 - 20%
עד 11,300 )למוניות בלבד עד 14,500(34% – 25%
עד 14,000 )למוניות בלבד עד 14,500(49% - 35%
עד 69%19,500 - 50%

עד 100%25,000 - 70%
הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2007

תגמולים
10%374.3760%2,246.26
15%561.5670%2,620.64
19%711.3180%2,995.02
20%748.7590%3,369.40
30%1,123.13100%3,743.78
40%1,497.51+ 100%5,241.29
50%1,871.89

הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009

שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
סה"כסידור ראשוןדירה ראשונהזכאות

עד 48,000 ₪עד 6,200 ₪עד 41,800 29%₪ - 20%

עד 72,900 ₪עד 6,200 ₪עד 66,700 39%₪ - 30%

 30% - 34%
עד 97,900 ₪עד 6,200 ₪עד 91,700 ₪)פגועי רגליים(

עד 138,900 ₪עד 13,400 ₪עד 125,500 49%₪ - 40%

עד 201,900 ₪עד 16,500 ₪עד 185,400 69%₪ - 50%

עד 227,500 ₪עד 20,000 ₪עד 207,500 99%₪ - 70%

עד 299,000 ₪עד 28,800 ₪עד 270,200 100%₪

* להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב בעמודת דירה ראשונה

* הסכומים בעמודת הסה"כ מיועדים לרוכשי דירה ראשונה + סידור 
ראשון )כאלה שלא נעזרו בסידור ראשון בעבר(

* נכים פגועי רגליים 30% - 34% זכאים להלוואה מוגדלת לרכישת 
דירה ראשונה / החלפה.

הנתונים מעודכנים לחודש יוני 2009

תעריפי ביטוח לשנת 2010 לנכים מעל גיל 24
2,000 וולבו3800  ביואיק2,000 טויוטה ראב1800 רנו סניק1600  טויוטההרכב יציג:

12,7162,6514,4525,3956,205. ביטוח מקיף

50%75%75%100%75%שיעור השתתפות

1,3581,9883,3395,3954,653.75סכום השתתפות מקיף

21,4771,4771,2861,3931,394. ביטוח חובה

75%100%100%100%100%שיעור השתתפות

1,1081,4771,2861,3931,394סכום השתתפות חובה

2,4663,4654,6256,7886,048סה"כ השתתפות

תעריפי ביטוח לשנת 2010 לנכים מתחת גיל 24
2000 וולבו3800  ביואיק2,000 טויוטה ראב1800 רנו סניק1600  טויוטההרכב יציג:

14,2053,5557,0458,48110,156. ביטוח מקיף

50%75%75%100%75%שיעור השתתפות

2,1032,6665,2848,4817,617סכום השתתפות מקיף

22,3572,4282,3132,2702,384. ביטוח חובה

75%100%100%100%100%שיעור השתתפות

1,7682,4282,3132,2702,384סכום השתתפות חובה

3,8705,0947,59710,75110,001סה"כ השתתפות
הנתונים מעודכנים לחודש דצמבר 2009

תג"מ בגובה חפ"ר
נשוי +נשוירווקאחוזי נכות
10% - 39%4,216.684,674.035,995.74

40% - 100%5,446.935,849.397,061.35
הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2009



ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים חשיבות רבה, המידע המצורף בזאת הינו 
בנקודות ומבטא את הזכות הקיימת למשפחות השכולות למתן מענה, הסבר והכוונה למימוש הזכויות וההטבות מעובדת השיקום במוסד לביטוח 

לאומי.
תגמול חודשי

גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים הוא 5,607 ₪. גובה התגמול הבסיסי לזוג הורים הוא 1,065 ₪. שיעור התגמול להורה בודד 	̂
הוא 80% מהתגמול לזוג הורים )גובה התגמול מעודכן ליוני 2006(.  

^	תוספת תשלום להורה שכול המתקיים מתגמולים בלבד החל משנת השכול השנייה, זכאי הורה שהוכר לזכויות מלאות )תגמול
והטבות(,ואשר הצהיר כי אין לו הכנסה מכל מקור שהוא )למעט קצבאות פטורות(, לתוספת חודשית בנוסף לתגמול החודשי.  

הכנסה של עוד 500 ₪ לזוג הורים ועד 400 ₪ להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין זה.  
גובה התוספת 1,051 ₪ לזוג הורים ו – 852 ₪ להורה בודד. )נכון ליוני 2006(  

גילום הטבות: מס קנייה, תרופות, אגרת רכב )רישוי( ודמי ניידות 	̂

הנצחת החלל
^	השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה שנתית ^	הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי  

^	מענק והלוואה להנצחת החלל ^	הסעות לבתי קברות  
^	מימון הגעה לארץ או לחו"ל לאזכרה שנתית של החלל

^	השתתפות בהוצאות לרכישת חלקת קבר והקמת מצבה לנכה איבה שנפטר עקב נכותו
^	הנצחה ממלכתית ^	השתתפות במימון הוצאות לרכישת חלקת קבר והקמת מצבה להורי החלל  

שירותי טיפול, ייעוץ והדרכה
^	קבוצות תמיכה טיפול ישיר באמצעות העובדים הסוציאליים   	̂

טיפול פסיכולוגי באמצעות מטפלים חיצוניים להורים ולאחים 	̂

שיקום כלכלי בעסק עצמאי, בתעסוקה ובלימודים
^	סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי   	̂

קיימת זכות ערעור בנושא שיקום כלכלי עצמאי 	̂
עבודה שכירה – מניעת פיטורין, ניתן לקבל סיוע במניעת פיטורין, סיוע בהשמה בעבודה 	̂

מימון קורס הכשרה מקצועית ולימודים אקדמאיים 	̂

הטבות כלליות
מענק הבראה לאחר האסון וקצובת הבראה – 8 ימי הבראה לפי תעריף המשולם לעובדי מדינה 	̂

החזר דמי התקנת / העתקת טלפון ודמי שימוש בו החזר חד פעמי של 50% מההוצאה עבור התקנת או העתקת 	̂

מכשיר טלפון עד לגובה סכום המרבי שנקבע לאחר הצגת חשבונית מס / קבלה 	̂

סיוע למטרות דיור
^	סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא מעיק לדירת מגורים השתתפות במימון רכישת או החלפת דירה ראשונה ושכר דירה  	̂

^	קיימת זכות ערעור בנושא דיור סיוע במימון שיפוצים ובהתקנת מעלון או מעלית בדירת מגורים  	̂
סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית פרטית – יינתן להורה בעל רישיון נהיגה בר תוקף, הסיוע יינתן בהלוואה ובמענק אחת ל – 5 שנים 	̂
^	השתתפות במימון שיעורי נהיגה סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית     	̂

זכאויות למשפחות נכים שנפטרו

זכויות והטבות הורים שכולים
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אין תש"י-1950  ושיקום  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  חוק  ולפי  פטירתו,  בשעת  לתגמולים  זכאי  שהיה  נכה  נפטר  א. 
חודש  36 תום  עד  שעה  אותה  משולם  שהיה  בשיעור  חוק  פי  על  התגמול  את  לשלם  יוסיפו  תגמולים,  פטירתו  אחרי  משלמים   
זוגו, בן  לידי   - הוראה  ובאין  התגמולים,  לקצין  בכתב  הנכה  עליו  שהורה  המשפחה  בן  לידי  הפטירה,  אירעה  שבו  החודש  מסוף   

ובאין בן זוג לידי בן המשפחה שהורה עליו קצין התגמולים.  
ישולמו )נכה שנקבע שאינו מסוגל להתפרנס(,  נצרך  אותה שעה  והיה  יותר  או  נכותו 50%  דרגת  הייתה  נכה שערב פטירתו  נפטר  ב. 
לבן זוגו בתום התקופה המפורטת לעיל תגמולים בשיעור המשולם לאלמנה ללא ילדים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.  
נכה שהיה זכאי לתגמולים בשעת פטירתו וערב פטירתו היה בעל דרגת נכות מיוחדת )100% פלוס( גם אם לא היה נצרך, או שדרגת ג. 
כחייל שנספה אותו  רואים  נצרך,  אותה שעה  והיה  זה בתקנות  לעניין  פגיעה בראש מסוג שנקבע  יותר עקב  או  הייתה 90%  נכותו   

במערכה כאמור בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה.  
נכה שנפטר שלא עקב נכותו ושדרגת נכותו הייתה 50% ויותר עקב פציעה בפעילות מבצעית, אלמנתו תהיה זכאית לתגמול ללא יתר ד. 

הזכויות, ובניכוי קצבת שארים המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.  



להלן סכומי התגמול המשולמים לאלמנים/ות שלא נישאו שנית )נכון לאוק'  2007(
תוספת הגילום בש"חהתגמול החודשי בש"חזכאים

6,062279אלמנ/ה ללא ילדים
6,186279אלמנ/ה שילדיה  בגרו

6,950880אלמן/ה + ילד סמוך על שולחנה
7,7151,223אלמן/ה +  2 ילדים
8,4791,567אלמן/ה +  3 ילדים
9,2441,910אלמן/ה +  4 ילדים
10,0082,254אלמן/ה +  5 ילדים
10,7732,597אלמן/ה +  6 ילדים
11,5372,941אלמן/ה +  7 ילדים

כל התגמולים הינם נטו )פטורים ממס(

אלמנים/ות הטבות כלליות
הנצחה

הלוואהמענק
7,3506,200אלמן/ה זכאי/ת למענק חד - פעמי עבור הנצחה פרטית

4,400לרכישת חלקת קבר
3,750הקמת מצבה

*בתנאי שלא נישאה מחדש

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
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הטבות בנושאים רפואיים
^	השתתפות במימון: תרופות, התייעצות רפואית ונעליים אורתופדיות  דמי ביטוח בריאות ממלכתי  	̂

עדשות מיוחדות למשקפי – ראייה ועדשות מגע, עדשות טלסקופיות ועדשות מיקרוסקופיות 	̂
מכשירים רפואיים, מנוי חודשי לשירות חירום רפואי לחולי לב, לחצן מצוקה 	̂

נסיעות לטיפול רפואי  ^	החלמה לאחר אשפוז 	̂
ניתוח פרטי  ^	סופגנים למבוגרים 	̂

טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה בפועל, רפואה משלימה ופוריות 	̂

דיור מוגן, בית אבות לסיעודיים ולתשושים, עזרה בידי הזולת
תשלום לבית אבות / דיור מוגן / מוסד סיעודי  ^	עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית 	̂

סיוע במצוקה כלכלית
סיוע לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה ישירה מנפילת הבן/ת, הגשת הסיוע עד 3 שנים מיום נפילת החלל 	̂

סיוע חריג לצרכים מיוחדים – סיוע מיוחד שאיננו כלול במסגרת החוק 	̂

הטבות להורים עבור האחים
מענק שכר לימודים לתלמידי ז' – י"ב ישולם מידי שנה בתגמולי חודש אוגוסט 	̂

השתתפות במימון שיעורי עזר ללומדים בכיתות א' – י"ב 	̂
השתתפות במימון לימודים על – תיכוניים ובלימודים אקדמאיים עבור אחים עד גיל 30 	̂

הלוואות למימון אירועים משפחתיים – בר / בת מצווה ונישואיי בן / בת  ^	מענק להולדת ילד 	̂
הטבות המוענקות על ידי רשויות אחרות

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה, רישום משכנתא, רישום ירושה  ^	פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין 	̂

הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה בהעברת מקרקעין )טאבו( 	̂

מידע נוסף
ניתן לקבל  יאוחר משנה ממועד ההוצאה, לא  ולא  / קבלה תוגש בסמוך להוצאה  ככלל בקשה לקבלת ההטבות בצירוף חשבונית מס 

החזרים רטרואקטיביים לתקופה של שנה מיום ההוצאה.

 פניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. בהוראות חלים לעתים שינויים המשפיעים על  הזכאות או על
 היקפה ועל גובהה. לכן מחובתנו לציין כי מידע המפורט כאן הינו כללי.

  בהוראות שנוסף בהן עדכון תופיע כוכבית *



אלמנים/ות הטבות כלליות
אירועים משפחתיים

הלוואהמענק
3,100בר מצווה

7,5007,600נשואי היתום
6,000 אחת לשלוש שניםצרכים אישיים

4,046מענק אוטומטי כל 7 שנים

אלמנים/ות מענקי דיור
כיסוי חלקי/מלא למשכנתא
הלוואה בנקאית נוספתמענק

89,000למשכנתא שניטלה לצורך החלפת דירה או רכישת דירה ראשונה
* לאלמן/ה שטרם מלאו לילדיה 30 ולא נשואים וגרים איתה

55,800אלמן/ה ללא ילדים 
22,30048,000שיפוץ והרחבת דירה לסיוע חד פעמי 

* ההלוואה תינתן בתנאי שלא ניתן לה בעבר מענק לרכישת דירה / כיסוי חוב משכנתא

אלמנים/ות הטבות כלליות
סיוע בשיקום תעסוקתי

אלמן/ה חסרת מקצוע וחסרת השכלה שאינה עובדת ולא קיבלה סיוע קודם בעבר, זכאי/ת לסיוע בשיקום תעסוקתי
הלוואה

86,500עסק עצמאי
19,000עבור ביסוס שיקום

סיוע במימון רכישת דירה ראשונה
הלוואה בנקאית נוספתמענק

177,500226,500אלמן/ה מחוסרת דיור שיש לה עד 3 ילדים רווקים שמתגוררים עימה

תוספת 13,400 עבור כל אחד אלמן/ה עם מעל 3 ילדים 
226,500מילדיה

55,800אלמן/ה ללא ילדים )או היתומים עברו את גיל 30(
*בניכוי 20% מן הסכום שקיבלה עבור דירתה או חלקה בדירה

145,000 אלמנה שילדיה מוכרים כיתומים ורווקים וטרם מלאו להם 30 שנה
*בניכוי 20% מן הסכום שקיבלה עבור דירתה או חלקה בדירה

אלמן/ה שלא קיבלה בעבר סיוע לרכישת דירה או להחלפת דירה או 
113,250כיסוי חוב המשכנתה

* המענק יינתן בתנאי שלא ניתן לה בעבר סיוע ורכישת דירה או החלפת דירה או סיוע לכיסוי חוב המשכנתא
* הסיוע להחלפת דירה יינתן בסכומים שלעיל ולא יותר מהפער במחירים שבין הדירה הנמכרת לנרכשת.
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מימון  הגעה לארץ לאזכרה שנתית  אלמן/ה ויתום/ה המתגוררים בחו"ל זכאים אחת לשנה לקבל מימון בסמוך ליום האזכרה השנתית או בסמוך 
ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כדי לפקוד את קבר יקירם בארץ. המימון כולל: תשלום כרטיס טיסה הלוך ושוב, ושהייה בבית מלון בארץ עד שבעה 

)7( ימים.

זיכוי במס בגין הנצחה פקודת מס הכנסה קובעת בסעיף 46 ב' קובעת כדלקמן: אדם שבשנת מס פלונית החל משנת המס 1971 הוציא סכומים 
להנצחת זכרו של בן משפחתו שהיה חייל שנספה במערכה, יזוכה מהמס שהוא חייב בו אותה שנה ב - 30% מהסכומים שהוציא. לעניין זה:

*"חייל שנספה במערכה": כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו  במערכה )תגמולים ושיקום(, תש"י – 1950.
*בן משפחה :בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס וחתן.

לימודים והכשרה מקצועית למימון לימודים אקדמאיים או לימודים להכשרה מקצועית - בתקופה המקובלת במוסד לימודים מוכר. לצורך מימוש 
ההטבה, יש לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת במחוז.

לימודי מכינה בארץ ובחו"ל  מענק חד - פעמי יינתן ללימודים במכינה במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה הגבוהה בארץ. המענק הינו עד לגובה 
סכום המענק עבור לימודי המכינה בארץ ) לפי הוראה 73.02(.

המסמכים הנדרשים
*אישור "תלמיד מן המניין". *הצהרה ממקום העבודה )או כל גוף רלוונטי אחר( על גובה השתתפותו במימון שכר לימוד.

*קבלות מקור. *למכינה בחו"ל: אישור המועצה להשכלה גבוהה )היחידה להערכת תארים מחו"ל( על כך שהמכינה מוכרת בארץ.
השתתפות בשכ"ל בקורס מכין לבחינות פסיכומטריות או למבחן אמיר:

גובה הסיוע: עד 4,000 ₪ השתתפות חד פעמית. נדרש להצהיר על כי אין מימון בשכר הלימוד מכל גורם אחר ולהגיש קבלות מקור.



השתתפות בתשלום שכר דירה אלמן/ה, שיתומיהם עד גיל 30 מתגוררים עמם, זכאי/ת לסיוע בשכר דירה עד 650$ לחודש, בתנאי ששכר 
הדירה אינו עולה על 845$.  סידור ראשון – הלוואה עד 20,000 ₪.

זכויות והטבות אלמנים/ות רכב לשימוש אישי
הלוואה בנקאית נוספתמענק

4,809מימון ביטוח מקיף וחובה לרכב
*ההשתתפות מותנית בקבלת החזר התשלום לרישיון  הרכב 

*המענק משולם בתגמול חודש דצמבר עבור השנה שמתחילה בינואר לאחר מכן
49,60065,000אלמן/ה בעלת רישיון נהיגה לרכב ראשון

39,20018,500החלפת רכב
* אלמן/ה זכאי/ת להחזיר תשלום אגרת רישיון הרכב בסך עד 1,470

34,72018,500אלמן/ה ללא רישיון נהיגה לרכב ראשון
27,44018,500החלפת רכב

* אלמן/ה זכאי/ת לרכוש רכב מסחרי במקום רכב נוסעים לשימוש אישי, או קלנועית או רכב לשיקומה הכלכלי
54,00065,000רכב ראשון שיקומי

* יינתן באמצעות פנייה למכס )ההחלפה תחושב לפי שנות אחזקתו(
18,500החלפת רכב שיקומי

15,000קלנועית
אלמן/ה עם הגבלה רפואיות אשר זקוקה לקלנועית זכאי/ת אחת ל - 4 שנים

תשלום דמי ניידות אלמן/ה שאין בבעלותה רכב ולא נעזרה במשרד הביטחון לרכישת רכב ולהוצאות אחרות בגין רכב בחמש השנים האחרונות, 
זכאי/ת להחזר דמי ניידות בסך 321 ₪.

נושאים רפואיים
תרופות אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון תרופות למחלה כרונית לפי אישור עדכני מן הרופא/ה המטפל. עבור ויטמינים שאינם נחשבים כתרופה, 

תינתן השתתפות בתנאי שנרכשו בהוראת הרופא/ה המטפל כטיפול במחלה.
התייעצות רפואית אלמן/ה זכאי/ת אחת לשנה לקבל החזר עד 700 ₪ על תשלום להתייעצות עם רופא/ה – מומחה, בגין בעיה שאינה קוסמטית. 

הוסר התנאי לקבלת הסיוע במיצוי הזכאות בקופ"ח, ואין צורך להציג מסמך על מהות הבעיה. 
לחצן מצוקה אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון מנוי ללחצן מצוקה, באחד מן התנאים הבאים:

• גיל מתחת ל-65 שנה, בגין מחלה כרונית, שעליה יש להציג אישור רפואי. • גיל 65 ומעלה. 
מנוי לקרדיוביפר מימון מנוי לקרדיובפר ומוקד לב, יינתן לאלמן/ה עם מחלת לב שעליה יש להציג אישור רפואי מרופא/ה קרדיולוג.

נעליים אורטופדיות אלמן/ה זכאי/ת לקבל אחת לשנה עד 800 ₪ לרכישת נעליים אורטופדיות שנעשות במכון מיוחד ובאישור אורטופד מומחה. 
הזכאי/ת חייבת בהשתתפות עצמית בסך 250 ₪. אישור מרופא/ה יש להציג בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון.

ניתוח עיניים או בקביעות, זכאי/ת למימון  עדשות מיוחדות/ טלסקופיות /מיקרוסקופיות אלמן/ה הנזקק/ת לעדשות ראייה מיוחדות, לאחר 
מלוא ההפרש שבין עלותן לבין ההשתתפות בתשלום ממשרד העבודה והרווחה והמרכז לעיוור, ובלבד שנרכשו במכון שאושר על ידם, ועד 600 ₪ לשנה 

או 1,000 ₪ לשנתיים.
השתתפות במימון אביזרים רפואיים נוספה זכאות להשתתפות במימון פאה ותותבת לשד.

 )3.6( שנים  וחצי  בשלוש  אישי  או  שיקומי  רכב  לרכישת  סיוע  קיבלה  ולא  ציבורית,  בתחבורה  לנסוע  שמתקשה  אלמן/ה  רפואי  לטיפול  נסיעות 
שיניים.  ורופא/ה  משפחה  רופא/ה  אצל  ביקור  למעט  בלבד,  רפואי  לטיפול  במונית  ונסיעה  באמבולנס  נסיעה  עבור  מלא  למימון  זכאי/ת  האחרונות, 

השתתפות במימון היא עד עשר )10( נסיעות לחודש )5 נסיעות הלוך ושוב(.
החלמה לאחר אשפוז אלמן/ה שאושפז/ה למשך ארבעה )4( לילות לפחות בבית חולים, או לאחר טיפול כימותרפי, זכאי/ת למימון שהייה בבית 
מלון )מיד לאחר האשפוז או הטיפול( למשך עד שבעה ימים )7( בסך 325 ₪ ליום, אחת לשנה. ההחזר יינתן לשהות עד שישה )6( שבועות לאחר תום 

האשפוז. יש להגיש אישור מהביטוח המשלים רק אם משך האשפוז עלה על שישה )6( לילות, למעט אם היה זה אשפוז של חולי לב וסוכרת.
מוצרי ספיגה אלמן/ה הזקוק/ה ל"טיטולים" לפי אישור רופא/ה, זכאי/ת לאספקת המוצר לביתו/ה לאחר הצגת כתב התחייבות על תשלום של משרד 

הביטחון לחברה.
בצרוף  קבלה   – במחוז  הרווחה  לעובד/ת  ויגישו  שיבחרו,  רופא/ה  אצל  שיניים  טיפול  במימון  להשתתפות  זכאים  ויתום/ה  אלמן/ה  שיניים  טיפולי 

חשבונית מס ותכנית טיפול. ההחזר יינתן לטיפול שנעשה מ- 1 באוגוסט  2008 ואילך.
אלמן/ה זכאי/ת להחזר 50% עד סך 7,500 ₪ בשנה

יתום עד גיל 18 זכאי להחזר 50% עד סך 4,000 ₪ בשנה.
סיוע סוציאלי- נפשי

כל מחוז מעמיד לרשות האלמן/ה עובדים סוציאליים המוסמכים למתן סיוע רגשי, ייעוץ והכוונה בנושאים אישיים, משפחתיים ועוד.
טיפול פסיכולוגים פרטי אלמן/ה זכאי/ת לקבלת הפנייה לטיפול נפשי או להשתתפות במימון טיפול נפשי )פרטני או משפחתי( למשך שנה ועד 
שלוש שנים ובלבד שיינתן אצל מטפל שאושר ע"י משרד הביטחון. לצורך מימוש ההטבה, יש לפנות לעובד הסוציאלי במחוז. במקרים חריגים ניתן לפנות 

למשרד הביטחון להארכת הטיפול.
קבוצת תמיכה במחוז אלמן/ה המעוניין/ת להשתתף בקבוצת תמיכה, יפנה אל עובד/ת הסוציאלי/ת במחוז כדי לבחון אפשרויות לשילובה בקבוצה 

המתאימה.
קשר עם מתנדבים אלמן/ה המעוניינת בקשר עם מתנדב/ת שמגייס אגף משפחות והנצחה, מוזמן/ת לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת במחוז.

דיור מוגן, בית אבות ועזרה לזולת  אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ונדרש/ת לשלם דמי כניסה, זכאי/ת להשתתפות חד - פעמית בסך 30,371 ₪. 
הסיוע מותנה בקיום מחלקה סיעודית בבית אבות ומגורים. הסיוע לא יינתן אם יחידת הדיור רשומה כנכס בבעלות האלמן/ה.

אשפוז סיעודי אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון אשפוז במחלקה סיעודית או מחלקה לתשושים בבית אבות, שיחושב לפי גובה הכנסותיו/ה )כולל 
תגמול ממשרד הביטחון( ובתעריף משרד הבריאות. התשלום יועבר ישירות למוסד או לאלמן/ה בתגמול חודשי.

סיוע למימון מטפל/ת )עזרה בידי הזולת(  אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון מטפל/ת סיעודי/ת לפי דוח תפקודים שרושם רופא/ה המשפחה. 
משרד הביטחון לא יוכל לסייע למי שנעזר/ת כבר במימון במוסד לביטוח לאומי. בני משפחה מדרגה ראשונה לא יועסקו כמטפלים. w
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זכויות והטבות יתומים/ות
מענקי נישואין ודיור

מענק נישואין
109,019יתום/ה טרם גיל 30 שנה 

מענק דיור
המענק יהיה 80% מגובה מענק הנישואיןיתום/ה טרם גיל 30 שנה עודנו רווק/ה

* יתרת המענק יקבל היתום/ה בהגיעו לגיל 30
25,500הלוואה חד פעמית לרכישת דירה או לרגל נישואיו

* יתום/ה שלא  נישא/ה ולא רכש/ה דירה והגיע/ה לגיל 30, יקבל את מלוא המענק הנישואין

מרכז יום לזקן אלמן/ה שאושר/ה לה עזרה בידי הזולת והמבקר/ת במרכז יום לזקן, תוכל להמיר חלק מן השעות או את כל השעות לעזרה בידי הזולת, על 
חשבון העלות לחודש במרכז היום.

העסקת עובד/ת זר/ה מתן היתר להעסיק עובד/ת זר/ה כמטפל/ת סיעודי/ת היא באחריות בלעדית של יחידת הסמך במשרד התעשייה והמסחר.
סיוע במצוקה כלכלית

הלוואה לכיסוי חובות
אלמן/ה שנקלע/ה לחובות שנוצרו כתוצאה ישירה מן האסון שפקד אותה או המתקשה להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו/ה, יש באפשרותו/ה לקבל 
סיוע אם בקשתו/ה לכיסוי החובות הוגשה בתוך שלוש )3( שנים מיום נפילת החלל או מיום שהוכר/ה כאלמן/ה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה. 

הסיוע יינתן כהלוואה עד סך 48,000 ₪.
סיוע חריג לצרכים מיוחדים אלמן/ה המבקש/ת סיוע שאינו כלול בחוק, יפנו לעובד/ת הרווחה במחוז לבחינת הבקשה.

הטבות מרשויות  נוספות  פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
אלמן/ה זכאי/ת לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה ורדיו. רשות השידור שולחת אישור על הפטור, בתחילת כל שנה, לכתובת בית האלמן/ה.

פטור מאגרת רישום משכנתה אלמן/ה ויתום/ה זכאים לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתה בלשכת המקרקעין )טאבו(.
סיוע מיוחד מכספי קרנות ועיזבונות. סיוע מיוחד )המיועד גם ליתומים/ות מעל גיל 21( למטרות שלא מוגדרות בחוק או בהוראות, הנוגע בדרך כלל 

ללימודים לתואר שני, ניתן לקבל באמצעות קרנות ועיזבונות. בקשה יש להגיש לעובד/ת הרווחה במחוז. 
פטור מאגרת רישום ירושה אלמן/ה ויתום/ה זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושה של החלל, באמצעות משרד המשפטים.

פטור/ הנחה מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין אלמן/ה ויתום/ה זכאים לפטור/הנחה בתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות 
מנהל מקרקעי ישראל. יש להציג אישור המעיד כי דירת המגורים  רשומה על-שם האלמן/ה או היתום/ה, והם מתגוררים בה  דרך קבע.

הנחה בתשלום מסי ארנונה לרשות המקומית  אלמן/ה זכאי/ת להנחה בתשלום מיסי ארנונה על דירת מגורים אחת. אם הרשות המקומית מחייבת 
בתשלום מלא, יש לפנות לעובד/ת הרווחה.

הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת מקרקעין )טאבו(  אלמן/ה ויתום/ה )יתום/ה עד גיל 40( זכאים להנחה בתשלום מס רכישה על דירת מגורים או 
על רכישת מגרש המיועד לבניית בית מגורים. מס רכישה שנדרש לתשלום הוא מינימאלי 0.5%. האישור להנחה יינתן פעמיים בלבד, לאחר הצגת החוזה לרכישת 

הדירה או המגרש.
סיוע במימון הוצאות – ליתום/ה  סיוע בשיקום עצמאי כלכלי ראשון.

יתום/ה עד גיל 30 שהוכר/ה עד לפני גיל 21 ולא קיבלה סיוע לשיקום, לרבות לימודים, זכאי/ת לקבל פעם אחת הלוואה עד סך 15,500 ₪.
אבחון לקות למידה והוראה מתקנת  יתום/ה בגיל בית ספר היסודי ועד בית ספר התיכון, ניתן לאשר השתתפות במימון אבחון לקות למידה לפי תעריף 

"ניצן" בהמלצה בכתב של גורם מקצועי. 
יתום/ה בגיל בית ספר היסודי ועד בית הספר התיכון שאובחנה אצלו לקות למידה, זכאי/ת לפי ממצאי האבחון הפסיכו דידקטי למימון עד 18 שעות לימוד ע"י 

מורה מוסמך להוראה מתקנת, בתעריף 55 ₪ לשעה, למשך שנתיים )2( ועד שלוש )3( שנים.
ליתום/ה בגיל 21 ומעלה ניתן לאשר השתתפות חד פעמית במימון אבחון לקות למידה, על סמך המלצה בכתב מגורם מקצועי, בתנאי שמומנו להם לא יותר 

מארבעה )4( אבחונים בעבר, הסיוע במימון יינתן לפי תעריפי "ניצן".
הטבות ליתום/ה מעל גיל 21 סיוע במימון טיפול נפשי

התייתמו טרם הגיעם לגיל 21 יתום/ה עד גיל 30 זכאי לסיוע בהפניה או בהשתתפות במימון טיפול נפשי )פרטני או זוגי( למשך שנה )1( ועד שלוש )3( שנים. 
יתום/ה מעל גיל 30, זכאי/ת לסיוע בהשתתפות בטיפול נפשי )פרטני או זוגי(  למשך שנה )1( ועד שלוש )3( שנים. יש להגיש קבלות. יש לפנות מראש לעובד/ת 

סוציאלי/ת במחוז – לצורך קבלת הסיוע בהפניה או בהשתתפות במימון ולצורך אישור להארכת הטיפול לתקופה של עד שלוש )3( שנים.
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לימודים
סיוע במימון לימודים לתואר ראשון או הכשרה מקצועית במוסדות לימוד מוכרים, יינתן ליתום/ה שלא קיבל/ה סיוע שיקומי. בנושא זה, יש 

לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת במחוז.
מכינה: יתום/ה זכאי/ת לפטור משכר לימוד למכינה שיינתן באמצעות המחלקה להכוונת החייל עד חמש )5( שנים מיום שחרורו/ה מהצבא. 

אם הפנייה מוגשת לאחר חמש )5( שנים, יש לפנות לעובד/ת הרווחה במחוז.
דמי קיום: יתום/ה הלומד/ת בתכנית לימודים מלאה של לפחות 20 שעות שבועיות, זכאי/ת לדמי קיום בסך 2,100 ₪ לחודש.

שכ"ל בקורס מכין למבחן פסיכומטרי או ל"מבחן אמיר":
הסיוע חד פעמי, סך 4,000 ₪. נדרשת הצהרת היתום/ה על אי קבלת מימון לקורס מכל גוף אחר, ולהגיש קבלות מקוריות.

יתום/ה שטרם מלאו להם 30 שנה ולא קיבלו סיוע לשיקום, לרבות לימודים, זכאי/ת לסיוע חד פעמי בהקמת  רכב שיקומי ליתום/ה 
עסק, ברכישת רכב מסחרי או רכב נוסעים, אם הרכישה היא להקמת עסק עצמאי והרכב מהווה מקור פרנסתו הבלעדי כגון רכב להובלות, 
להוראת נהיגה או נועד להשלמת שיקומו כשכיר או כעצמאי או לשם ביסוס עסק קיים. יתום/ה שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב שיקומי, זכאי/ת 

למימון שכר הלימוד בלבד.

סיוע אבחון מקצועי יתום/ה המתלבט/ת בבחירת מקצוע, זכאי/ת לאבחון מקצועי לשם בניית תכנית שיקום מקצועית. למימוש הסיוע 
יש לפנות מראש לעובד/ת הסוציאלי/ת במחוז.

מימון שיעורי נהיגה יתום/ה שהתייתם/ה בין גילאים 17-21, זכאי/ת למימון שיעורי נהיגה בסך 1,800 ₪ ובלבד שיממש את הזכאות 
בטרם הגיעם לגיל 30. 



השר לשירותי דת, ח"כ יעקב מרגי 
הפעילות  על  הארגון  לחברי  השר  מאת  שלוחה  "ברכה 
במלאכת  עיסוק  ועל  והמסירות  הנחישות  המבורכת, 
איבה  פעולות  נפגעי  למשפחות  וסיוע  בטיפול  הקודש, 
על  הארגון  חברי  את  לברך  יש  בנוסף,  ישראל.  במדינת 
תתאפשר  בו  ת"א,  במרכז  איבה,  נפגעי  בית  הקמת 
יעיל  שירות  למתן  הולמים  ובתנאים  יעילות  ביתר  הפעילות 

לרווחתם של המטופלים".

השרה לקליטת עלייה,
ח"כ סופה לנדבר

עלייה  לקליטת  "השרה 
את  בברכה  מקדמת 
פעולות  נפגעי  ארגון 
פעולות  את  רב  בחיוב  ורואה  האיבה 

ארגון זה".

ח"כ מיכאל בן ארי 
"אני רוצה לברך אתכם על 
למען  הברוכה  פעילותכם 
נפגעי פעולות האיבה. אין 
עשייתכם  לחשיבות  גבול 
הנפגעים  של  כבודם  את  המשיבה 

ומסיעת לשיקומם. חזקו ואמצו!"

נציב שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות, אחיה 

קמארה
התארגנותכם  על  "ברכות 
ניהול  אישור  קבלת  ועל  מחדש 
תקין. נשמח לכל שיתוף פעולה על מנת להשיג 
שוויון אמיתי, בכל   – את המטרה של כולנו 

תחומי החיים לאנשים עם מוגבלויות"

שר החקלאות, שלום שמחון
"הציבור למענו אתם פועלים, אזרחים תמימי 
דרך, חווה בדרך הקשה והמכאיבה ביותר 
ללא אבחנה  טרור הפוגע  של  את מעמשותו 
בנשים, גברים, זקנים וטף. טרור שמטרתו 
לזרוע כאב, הרס ואימה. השר תמך ותומך 
ככל יכולתו בחקיקה שנועדה להקל ולסייע לציבור נפגעי 
הערכתו  מלוא  את  להביע  מבקש  השר  האיבה.  פעולות 

לפועלכם שאין להגזים בחשיבותו".

שר התקשורת, ח"כ משה כחלון
"אני מודה למאות המתנדבים, לארגון נפגעי פעולות האיבה, 
מתוך  אשר  המאחד",  "הקו  ארגון  ולמנהלי  היציג  הארגון 
אלפי  של  פניהם  על  חיוך  להעלות  מצליחים  והחשכה,  הכאב 
ילדים, שעברו אירועים קשים. הליווי, התמיכה והחיבוק החם 
– כל אלה מסייעים לילדים הללו, קורבנות על לא עוול בכפם, 
היא  פעילותכם  שעברו.  מה  כל  למרות  בהם,  ולהשתלב  החיים  אל  לחזור 
דוגמא ומופת לאנושיות ולמוסר הטמונים ביהדות, שימור המורשת היהודית 
יקרים,  מתנדבים   – לכלותנו  עלינו  הקמים  ולמרות  מול  אל  רוחנית  ותמיחה 

הערכתי ותודתי על פועלכם".

ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר
הבריאות

פעולות  נפגעי  למען  "פעילותכם 
שבח  לכל  ראויה  האיבה 
לקבל  רצונכם  באם  והערכה. 
לחוק  הקשורים  בנושאים  סיוע 
ושירותי  ממלכתי  בריאות  ביטוח 
בריאות נוספים אשר הינם בתחום סמכותו של 
משרד הבריאות, אודה לקבלת פניה מפורטת 

בנושא".

יו"ר נט"ל, יהודית יובל רקנאטי
חנוכת  לרגל  לאחל  רוצות  "אנו 
איבה  פעולות  נפגעי  בית 
שבית  נט"ל  כל  ובשם  בשמנו 
נפגעי הטרור  ישמש עבור  זה 
קשבת,  אוזן  מפגש,  מקום 
השתתפות  וכן  זקוקים  שלהם  לצרכים  מענה 
וסדנאות רבות. אנו מעריכים מאוד  בפעילויות 
נפגעי  למען  וכעבודתכם  מסירותכם  את 

הטרור".

יו"ר הכנסת, ראובן )רובי( ריבלין
"כידוע לכם, יו"ר הכנסת מוקיר 
ואת פעילותו,  מאוד את הארגון 
עמדת  בהקמת  תמך  בכדי  ולא 
במשכן  הטרור  לנרצחי  ההנצחה 
הזיכרון  עמדת  לצד  הכנסת, 
הקיימת לחללי מערכות ישראל... בהזדמנות זו אנו 
מברכים אתכם עם כניסתכם למעונכם החדש, 
באיחולי  כשלכם.  וחשוב  יציב  לארגון  כראוי 
למען הנפגעים  הצלחה בפעילותכם המבורכת 

ובני משפחות הנרצחים".
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שר המשפטים, יעקב נאמן
מנת  על  זו  הזדמנות  לנצל  "אבקש 
האיבה  פעולות  נפגעי  לארגון  להודות 
אין  והמבורכת.  המסורה  פעילותכם  על 
ספק כי יש בפעילותכם זו חשיבות רבה 
הן ברמה האישית בסיוע לנפגעי האיבה 

והם ברמה הלאומית".

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין 
)פואד( בן אליעזר

לבני  הכנה  ברכתי  את  להעביר  "אבקשכם 
חשוב,  בטקס  מצוות  שיחגגו  המצווה  ובנו 
תחת  אותם  מכניסים  אתם  בו  ומיוחד,  קדוש 
הגיעו  אשר  יקרים  ובנים  בנות  המצוות,  עול 
לגיל מצוות ומכנים ליטול עליהם את הזכות והחובה הכה 
ישאו על  לי ספק כי הם  חשובים שבעולם המצוות.... אין 
גאה  חלק  היותם  משימת  את  ובשליחות  בגאווה  גבם 
וחשוב מהעם היהודי – שכן הם אלו אשר בעצם ייעצבו 
את עתידו של העם היהודי, שלנו ושל מדינת ישראל... אני 
מבקש לברך את כלל משתתפי האירוע, את המשפחות, וכן 
להודות מקרב לב לכל אלו שעשו ועסקו במלאכה החשובה 

והקדושה שבקיום טקס זה, לראשי ופעילי ארגונכם".

מחזקים את ידי ועד הארגון
שר הפנים, אליהו ישי

ישראל נרדף במשך אלפי שנים ובכל דור ודור  "עם 
כל  מוחרף  מצילנו  הקב"ה  אך  לכלותינו,  עלינו  קמים 
על  ועומד  וקיים  חי  ישראל  עם  להשמידנו,  הניסיונות 
שנמשיך  עולם  לבורא  בתפילה  לעמוד  עלינו  רגליו. 
להתקיים במדינתנו חזקים ואיתנים... הכאב הצרוב 
בליבם של המשפחות אשר איבדו את יקיריהם בפיגועי טרור הוא 
כאב שלא ניתן לריפוי, אך התקווה והתפילה לגאולה שלמה וראייתנו 
על  נחמה  היא  ישראל  מדינת  של  ובשגשוגה  בפיתוחה  יומית  היום 
עשייה  המשך  לכם  לאחל  ברצוני  האובדן.  ועל  הקשה  הפגיעה 
פוריה למען נפגעי האיבה ויהי"ר שבפעילותכם ובפועלכם תסייעו 
ויהי"ר  האיבה.  נפגעי  ושל  השכולות  המשפחות  של  יומם  בשגרת 
כיסא הכבוד  לפני  יעלה  ה'  קידוש  על  שנהרגו  אלו  של  שזכרם 

בתפילה שיגזרו עלינו גזירות טובות, ישועות ונחמות".


