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*כל המציג מודעה זו יקבל כוס יין מתנה!

רחוב הצייר יעקב שטיינהרט 3, משכנות שאננים )מתחת לטחנת הרוח( ירושלים
טלפון: 02-6232928 

*בהזמנת מנה מתפריט המסעדה.
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שלום רב  חברות וחברים 
שנה  של  בפתחה  עומדים  אנו 
לסקור  הזדמנות  וזו  חדשה 
העיקריות  הפעילויות  את 
השנה  במהלך  בוצעו   אשר 
תוכניות  ולהתוות  האחרונה 

לעתיד.
פעילויות קשרי חברים

פעילויות  את  הרחבנו  השנה 
קשרי חברים: ימי כיף, טיולים 
לחמת גדר, הרצאות ופעילויות 
משלוח  הארגון,  במועדון 

ברכות לימי הולדת , ועוד. 
דבר זה נעשה למרות הכספים 
לרשותנו,  העומדים  המועטים 
האוהדות  החברים  תגובות 
אותנו  מחזקות  קבלנו  אותן 
פעילויות  ונרחיב  נמשיך  ואנו 

אלו ככל שיתאפשר.
 זו ההזדמנות לפנות לחברים 
להתנדב,  ביכולתם  יש  אשר 
רעיונות  להם  אשר  חברים 
אשר  חברים  לפעילות, 
ולמידעון  לעלון  לכתוב  יכולים 
הוא  הזה  הארגון  האינטרנטי, 
בשבילכם ולמענכם כל רעיון, 

עזרה יתקבלו בברכה.
"ועדת  חדשה  ועדה  הוקמה 
את  עושה  אשר  צעירים" 
מטרתה  הראשונים,  צעדיה 
צעירי  את  ולשלב  לשתף 
ואף  הארגון  בפעילות  הארגון 
לייצר להם פעילות המתאימה 
מאחלים  אנו  לצעירים. 
שגיא  הועדה  ליו"ר  בהצלחה 

בנאו.  
– האינטרנטי  הארגון  ירחון  
לתקווה"  הפנים  "עם  ברשת  
ויוצא  תאוצה  לצבור  ממשיך 
נשלח  הירחון   לחודש.  אחת 
לכל החברים אשר מסרו את 
לארגון,  שלהם  המייל  תיבת 
ירחון זה משוגר לחברי הכנסת, 

שרים, אנשי תקשורת  ומובילי 
המתקבלות  התגובות  דעה 
חברים  כי  כך  על  מצביעות 
על  שמחים  רבים  ואנשים 
העומד  אמצעי  הבלתי  הכלי 
להתעדכן  בכדי  לרשותם  
שאנו  ובסיוע  בפעילותנו 
נותנים לחברים. עורכי הירחון 
מאמרי  לירחון  לצרף  ישמחו 

דעה, תגובות של החברים . 
אנו  המצווה-  בר-בת 
ונערכים  במסורת  ממשיכים 
הזה  החשוב  האירוע  לקיום 
במהלך  השנה  יתקיים  אשר 
ושיאו  סיומו  אוקטובר,  חודש 
של האירוע הנו בבית הנשיא. 

הסתיים  דורי"  הרב  "הקשר 
במסגרתו  ראשון,  המחזור 
של  תיעוד  לאינטרנט   הועלה 
חלק מחייהם של חברי הארגון 
זה  תיעוד  השתתפו.  אשר 
מהווה מזכרת חשובה לדורות 
התבצעה  זו  פעילות  הבאים. 
בית  ילדי  עם  פעולה  בשיתוף 
פרויקט  "מודיעים".  הספר 
"הקשר הרב דורי" חוסה  תחת 
כנפי  בית התפוצות,  המשרד 
ומשרד  ותיקים  לאזרחים 
להרחיב  מקווים  אנו  החינוך, 
הלימודים  בשנת  זה  פרויקט 

הקרובה . 
 , וסניפים לארגון  תקציב, בית 

הנצחה :
ביום  שלי  הנאום  בעקבות 
מקדימה  ופעילות  הזיכרון 
הארגון  עשה  אשר  ומשלימה 

אירעו מספר דברים :
עבודה  פגישות  שתי  נערכו 
מאיר  ח"כ  הרווחה  שר  עם 
הוצגו  בהן  אשר  פגישות  כהן, 
הבעיות העיקריות של הארגון:

תקציבי  בסעיף  חוסר   .1
לארגון, ותקציב אשר יענה על 

צרכי החברים והארגון.
קבע  בבית  הצורך   .2
וסניפים לארגון כולל תקציב 

להפעלתם. 
לחללי  הנצחה  היכל   .3
וטרור-  איבה  פעולות 
האיבה  פעולות  חללי  הנצחת 
בשילוב  הרצל  בהר  והטרור 
אשר  הלאומי  ההנצחה  היכל 
יוקם בהר הרצל. שר הרווחה 
כדי  מישורים  במספר  פועל 
צרכי  והולם  נכון  מענה  לתת 

הארגון. 
לארגון  מתאם  הרווחה  שר 
לאחר  האוצר  שר  עם  פגישה 

העברת התקציב.

נערכה פגישה עם ראש אכ"א 
ברביבאי  אורנה  האלופה 
נערכו  זאת  מפגישה  כתוצאה 
ועבודה  הכרות  פגישות  שתי 
גמלאי  של  "צוות"  ארגון  עם 
ואנו  בצה"ל,  הקבע  שרות 
עם  פעולה   שיתופי  בוחנים 

הארגון ועם מתנדבי הארגון. 
ראש  עם  קשר  נוצר  כמוכן 
מדור חברה וצבא קשר אשר 
הניב שיתופי פעולה בימי הכיף 
נתאם   ובעתיד  הארגון  של 
השונים  צה"ל  בבסיסי  סיורים 

לחברים המעוניינים .
נערכה פגישת הכרות ועבודה 
הפוליטי  יועצו  קדוש  גבי  עם 
ראש  של  התיישבות  ולענייני 
נתניהו  בנימין  מר  הממשלה 
עניני  את  לקדם  מטרה  מתוך 

הארגון.

תוכניות לקראת השנה 
החדשה :

ושיתוף  הקשר  חיזוק   •
הפעולה עם עמותות וארגונים 

משלימים ומקבילים לנו.
לארגון  תרומות  גיוס   •
סיכום עקרונות עבודה ותחילת 

עבודה.
אשר  הנושאים  קידום   •
בית,  הרווחה:  לשר  הוצגו 

סניפים, תקציב והנצחה.
המודעות  הרחבת   •
לקיום הארגון וצרכיו המיוחדים 
ובקרב  בכלל  הציבור  בקרב 

ח"כ ושרים בפרט.
עם  הקשר  העמקת   •

החברים.
שנה  לקראת  נערכים  אנו 
באתגרים  המלאה   חדשה 
ובהתחלות חדשות אני מאמין 
של  המסור  הצוות  בעזרת  כי 
המנהל,  הוועד  חברי  הארגון, 
של   ובסיועם  המתנדבים  
את  לקדם  נשכיל  היועצים 
לו  ראוי  בו  למקום  הארגון 

להיות.
ומועדים  שמח  חג  בברכת 

לשמחה

וקללותיה  שנה  תכלה 
תחל שנה וברכותיה 

צביקה פוזיס-שחק
יושב ראש ארגון נפגעי פעולות 

איבה - הארגון היציג 
)במדינת ישראל(.

דבר
היו"ר

שר  לתפקיד  כניסתי  עם 
ראשי  את  פגשתי  הרווחה, 
נפגעי  של  היציג  הארגון 
בישראל.  האיבה  פעולות 
טובים  אנשים  פגשתי 
באמצע הדרך, אשר פועלים 
המרץ  ובמלוא  לאות  ללא 
אלף  כחמישים  לטובת 

מאזרחי ישראל. 
של  עולמם  את  להבין  בכדי 
נפגעי פעולות האיבה, חשוב 
להכיר את אחת מהתופעות 
הנוראיות של העולם המודרני 
– הטרור. בשונה ממלחמות, 
רחם,  ללא  הטרור  מכה 
אבחנה  וללא  באכזריות 
מפשע.  חפים  באזרחים 
מיום  בישראל  היכה  הטרור 
בעשרים  אולם  הקמתה, 
הפך  הוא  האחרונות  השנים 
נפרד  בלתי  לחלק  לצערנו, 

מחיינו.
את  שינה  המודרני,  הטרור 
עולם המושגים שלנו כאזרחי 
ישראל. הפכנו חשופים בכל 
גם  וכך  מקום  ובכל  פינה 
הפגיעה שהרחיבה עוד יותר 

את השכול הקיים בתוכנו.

כראש  הקודם  בתפקידי 
פגשתי  דימונה,  עיריית 

לצערי את הטרור פנים מול 
פנים, בפיגוע הטרור שאירע 
 .2008 בפברואר  בדימונה 
המרכז  בלב  שפגע  פיגוע 
הדרומית  בעיר  המסחרי 

השקטה והשלווה.
בפנינו  טפחה  אט  אט, 
חדשה  ישראלית  מציאות 
החיים  האזרחים  הפכו  ובה 
כחיילים  לחשופים  בעורף, 
קשה  מציאות  זוהי  בחזית. 
שמדינה ריבונית אינה יכולה 
המלחמה  לעצמה.  להרשות 
קשה  מלחמה  היא  בטרור 
ועקובה מדם, מלחמה לטווח 
לגבות  שממשיכה  ארוך 
קורבנות  לפעם,  מפעם 
חזקים  להיות  עלינו  יקרים. 
בטרור  במלחמתנו  ונחושים 
בכל  ידו  את  ולקצר  הנפשע 

דרך.

פעולות  נפגעי  של  עולמם 
האיבה, הוא עולם של שכול 
רצוף בכאב. העובדה כי רק 
הפכה  האחרונות,  בשנים 
ללאומית,  בנפגעים  ההכרה 
הנפגעים.  על  הקלה  לא 
מדינת ישראל צריכה להכיר 
בנפגעי פעולות האיבה בכל 
מתוך  שיידרש,  וככל  דרך 
ששילמו  המחיר  כי  ראייה 
משפחותיהם  ובני  הנפגעים 
ישראל,  במדינת  החיים  על 

הוא הגבוה מכל.

בפגישה עם הנהלת הארגון, 
ועל  המצוקות  על  שמעתי 
פעולות  נפגעי  של  החלומות 
לקדם  בכוונתי  ואכן  האיבה 
בית  במציאת  הטיפול  את 
ראוי לארגון, בתמיכה בארגון 
בתקציב ממשלתי ובהכללת 
חללי הטרור ופעולות האיבה 
העומד  ההנצחה  בהיכל 
זאת,  כל  הרצל,  בהר  לקום 
בשיתוף יו"ר הארגון, המנכל 

וההנהלה. 
יש  לנפגעים  כי  העובדה   
היא  מייצג  וארגון  כתובת 
כממשלה  ועלינו  חשובה 

נקודת  זוהי  אותה.  לטפח 
העצמת  להמשך  המוצא 
לטובת  הפועל  הארגון 
בתחומי  הן  המשפחות 
תמיכה  הפנאי,  תרבות 
בטיפול  וליווי  סיוע  נפשית, 
משפטי וחשוב מכל – במיצוי 
הזכויות המגיעות למשפחות 

ולנפגעים. 
כי  לכולנו  מזכיר  זה,  ארגון 
מאחורי המראות הקשים של 
אוטובוסים שרופים, מסעדות 
מבוהלים  ואזרחים  מפויחות 
ההודעה  לאחר  המתרוצצים 
ואנשים  שמות  יש  המרה, 
שחייהם הפכו לקשים ומרים 

בין רגע. 

אותו  לביטאון  דבריי  בסיום 
לראשונה,  להכיר  זוכה  אני 
ודלתי  ליבי  כי  אדגיש 
בכל  הארגון  בפני  פתוחים 
במשפחות  ההכרה  עת. 
ראויים,  הם  לו  החם  והיחס 
להמשך  הנדרש  הבסיס  הם 
ברמה  בהם  הטיפול 

המקצועית. 

זו,  במה  לנצל  רוצה  אני 
לנפגעים  לפנות  מנת  על 
ולומר  ולמשפחותיהם 
כל  באמצעות  אפעל  כי 
לרשותי,  העומדות  היכולות 
הטיפול  את  לקדם  במטרה 
הראוי בכם ולסייע ולו במעט 
עמו  הכאב  את  להכהות 

אתם חיים.

ובע"ה  בעמלכם  ברכה  ראו 
לחזק  במשימה  שנצליח 
הנפגעים  את  ולהעצים 
אשר  בכל  ומשפחותיהם 
פעולה  שיתוף  מאחל  נוכל. 

פורה ומוצלח.

שלכם,
שר הרווחה

חה"כ מאיר כהן

דבר
שר הרווחה
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דבר
המנכ"ל

שנה טובה חברים יקרים 
לכהונתי  חודשים   9 בתום 
לשתף  ברצוני  בתפקיד 
נושאים  במספר  אתכם 
ואני,  המקצועי  הצוות  בהם, 
עסקנו בזמן זה, אשר חלקם 
רבה,  בהצלחה  הסתיימו 

וחלקם עוד לפנינו.

ראוי  קבע  בית   , תקציב 
וסניפים לארגון

מקבילים  ארגונים  כידוע  
הבטחון  משרד  של  לנו 
מתוקצבים כל שנה בסכומי 
וסניפים,  בתים  ולהם  עתק 
וחבריהם  שכירים,  מאות 
נהנים )וטוב שכך( מפעולות 
של  וענפות  רבות  ופעילויות 
בכל  וחברה  רווחה  שיקום 

מחוז בארץ . 
מקבלים  לא  אנו  לעומתם 
אין  בית,  לנו  אין  תקציב, 
שכירים   5 לנו  סניפים,  לנו 
האמורים   - בארגון  בלבד 
לטפל ב- 10,000 משפחות. 
בחברים  פוגעת  זו  עובדה 

כולם ומקוממת עד מאוד . 
בעלון  לכם  שבישרתי  כפי 
המנהל  שהוועד  הרי  הקודם 
של העמותה הסכים עימי כי 
אלה  נושאים  לשני  לתת  יש 
לראות  ויש  עליונה  עדיפות 
אסטרטגיות  מטרות  בהם 
ארגון  כי  העובדה  לארגון. 
יציג של כלל אזרחי המדינה 
טרור  )נפגעי  האיבה  נפגעי 
וחי  מתוקצב  אינו  ומלחמה( 
בית  זעומים,  חבר  מדמי 
שלא  ובטח  לו  אין  קבע 
סניפים – הינה דבר חמור עד 

ואף  מאוד מבחינת החברים 
מבחינת המדינה עצמה. 

מאז קום הממשלה החדשה, 
החלנו  בצידה,  ותקווה 
פגישות  לרבות  בפעילות, 
ויועצים  שרים  עם  רבות 

שונים.
יודעים  לבטח  שהנכם  כפי 
המשרד  הינו  הרווחה  משרד 
כב'  באחריותו.  אנו  אשר 
נפגשנו  עמו  כהן  מאיר  השר 
מצבנו  על  לשמוע  הופתע 
ובחיבה  בחום  אותנו  ושמע 
כמיטב  לסייע  והבטיח 
הבטיח  השר  כב'  יכולתו. 
ועושה  המעוות  את  לתקן 
את  לקדם  כדי  מהלכים 

ענייננו .
מחזקים   כולנו  כי  בטוח  אני 
ידיו של כב' השר מאיר  את 
כי  לתקווה  ושותפים  כהן 
מאמציו של השר  לא יחדלו 

ויישאו פרי בקרוב. 

גדר  לחמת  טיולים  תרבות: 
 \ הארגון  לילדי  כיף  ימי   \

פעילויות במועדון
המועטה,  ביכולתו  הארגון, 
על  וטיולים  כיף  ימי  מארגן 
החברים   בין  להפגיש  מנת 
)זכויות\ מהשני  אחד  ללמוד 
ולתמוך  ועוד(  התנהלות,  
מהבית  לצאת  בזה,  זה 
ומהשגרה ולהנעים את זמנם 

של החברים.
וועדת תרבות, בראשות מר 
יהושוע כהן, החליטה להוציא 
מסובסדים  טיולים  לפועל 
ארבעת  לכל  גדר  לחמת 
המשרד  צוות  המחוזות.  
וכל,  מכל  הכל  וארגן  סייע 
ואכן ולשמחתי הרבה הייתה 
הענות גדולה. כתבה על טיול 

זה מצויה בהמשך הגיליון.
שורות  כתיבת  בשעת 
לימי  ההרשמה  החלה  אלה 
בבתי  הארגון  לילדי  כיף 
השונים,  במחוזות  הלוחם 
שם  מרכז  במחוז  למעט 
בקאנטרי  יהיה  הכיף  יום 
חולון. ההיענות של החברים 
כאן  גם  כי  ונראה  מרשימה 
והנאה  הצלחה  תהיינה 

מרובות.
אבקש מחברים שנהנו לספר 
רעיונות  לקבל  ונשמח  לנו 

נוספים ממכם חברים.

פרויקט  הסתיים  כן,  כמו 
פיילוט של "הקשר הרב דורי" 
מלמדים  ספר  בית  ילדי  בו 
גיל  )מעל  מבוגרים  חברים 
60( שימושי מחשב בסיסיים. 
בביה"ס  התקיים  הפרויקט 
כ-10  וארך  בת"א  מודיעים 
הוכרז  הפרויקט  מפגשים.  
תקווה  ואנו  גדולה  כהצלחה 

כי נצליח להמשיכו

רווחה
עצומים  תקציב  קשיי  עקב 
נאלצנו לסגור את קרן הסיוע 
סיוע  כספי  חלקה  אשר 
חבר\ה  נזקקים.  לחברים 
הזקוק להלוואה עד 10,000 
₪ ללא ריבית והצמדה מוזמן 
להוריד טופס בקשת הלוואה 
ו\או  האינטרנט  מאתר 
לו את  ונשלח  לפנות לארגון 
הטפס  את  בפקס,  הטפסים 
אלינו  לשלוח  יש  צירופיו  על 
בבקשת  תדון  שהוועדה  כדי 

ההלוואה. 
רווחה,  וועדת  בנוסף 
הגברת  של  בראשותה 
מלגות  חלקה  קמחי,  שרה 
ל- 60 חברי ארגון אשר הם 
לומדים  בניהם\בנותיהן  או 
במוסד  גבוהים  לימודים 

אקדמי באישור המל"ג.
 

סיוע וייעוץ
אהרן-מועלם  הדר  עו"ד 
תמיד  כאן  נמצאים  ואנוכי, 
במתן  החברים  לכל  לסייע 
ייעוץ וליווי משפטי בכל נושא 
הוא  אם  בין  שתחפצו,  ועניין 

קשור לפגיעה ובין אם לאו.

מאבקנו  כי  תקווה  אני 
יישאו  נורמטיבי  לתקצוב 
פרי ונוכל לתת לכם, חברים 
יקרים, את השירות והתמיכה 
לכל  מגיעים  אשר  הרחבים 

אחד ואחת מכם.

בברכת שנה טובה ומועדים 
לשמחה

עמית הלל )עו"ד(
מנכ"ל הארגון

054-4328684
7 6

לפני כשנה וחצי נקראתי לשירות המילואים המשמעותי 
ביותר בחיי. גייס אותי לשירות צביקה שחק, יושב ראש 

ארגון נפגעי פעולות איבה. הוא נזקק ליועץ משפטי לארגון, 
ואני נעניתי לקריאה. שנה ויותר נמשך השירות, והעין לא 

חודלת מדמע. דברים שרואים שם, לא רואים בכלל.

עו"ד איתי גפן, שותף בכיר במשרד גורניצקי ושות'

דברים שרואים שם

שם  רואים 
יחודית  עמותה 
 . ת ד ח ו י מ ו
ה  ת ו מ ע
בה  שחברים 
בני  הורים, 
ת  ו ח פ ש מ
)הורים  חללים 
ת  ו נ מ ל א
 , ) ם י מ ו ת י ו
ובני  נכים 
משפחותיהם 
הפועלים   -
 , ה י נ ו מ ר ה ב

ה  נ ב ה ב
יעדי  להשגת  ובמשותף 
לארגונים  בניגוד  העמותה. 
לסקטורים  הנפרדים  מקבילים, 
ולסקטורי-משנה, בארגון נפגעי 
פעולות האיבה המגשר חזק ועז 

מן המפריד והשונה.
שחבריה  עמותה  שם  רואים 
האפשרי  המגוון  את  מייצגים 
שכבות  של  ביותר  הרחב 
הטרור  הישראלית.  החברה 
להפריד  ידע  לא  האכזרי 
מבוגרים  לנשים,  גברים  בין 
יהודים,  ולא  יהודים  לצעירים, 
יד  הלאה.  וכך  וותיקים  עולים 
בכולם,  ופגעה  קצרה  הטרור 
פתוחה  הארגון  דלת  גם  ולכן 

בפני כולם.
הפועלת  עמותה  שם  רואים 
ב"אפס תקציב", ללא בית קבע, 
עם  סניפים,  או  שלוחות  ללא 
בחזיתות   - מצומצם  אדם  כוח 
יומיים  מקרבות  החל  השונות: 
וסיוע לחברי הארגון,  של מענה 
ונופש,  תרבות  פעילויות  ארגון 
שיפור ושיקום חיי נפגעי הטרור 
ובני משפחותיהם; ועד למלחמה 
פעולות  נפגעי  של  מקומם  על 
האיבה באתוס הלאומי, בזכרון 
על  כישראלים:  שלנו  הקיבוצי 
פעולות  חללי  של  הנצחתם 
האיבה בהר הזכרון, על קבלת 
קיום  על  ממשלתי,  תקציב 

נפרדים  טקסים 
בימי הזכרון ועוד. 

פעולות  לנפגעי 
האיבה אין מבנה או 
מרכזי,  זכרון  אתר 
פעילות  מרכז  אין 
תמיכה,  או  שיקום 
אין שלוחות, סניפים 
אין,  סיוע.  או תחנות 
נפגעי  אין.  פשוט 
גם  האיבה  פעולות 
שיקראו  זכו  לא 
רחובות.  שמם  על 
כמעט  מודרים  הם 
הישראלית,  ההוויה  מן  לחלוטין 
האחרונות,  שבשנים  למרות 
במלחמת  והן  הטרור  בגלי  הן 
שהעורף  למדנו  השניה,  לבנון 
הוא החזית, ושמספר האזרחים 
הנפגע מאש אויב גבוה ממספר 

לובשי המדים.
האמת  את  גם  שם  רואים 
נפגעי  של  מרביתם  הכואבת: 
פעולות האיבה באים משכבות 
המצוקה: מבאי השווקים ומנוסעי 
עיוור,  הטרור  האוטובוסים. 
בשנים  בעיקר  פגע,  הוא  אך 
האחרונות, במקומות הומי אדם. 
ובאירועים  באסיפות, במפגעים 
את  בנקל  לראות  ניתן  אחרים 
של  הסוציו-אקונומי  החתך 

נפגעי פעולות האיבה. 
ציונות:  שם  ועושים  שם  רואים 
הבסיסי,  במובן  ציון  בנין 
מה  כי  ביותר.  והערכי  העקרוני 
הרכבת  לא  אם  ציונות,  היא 
הלאומי-ישראלי  הפאזל 
של  פעולות  משותף;  במעשה 
מאבק  הדדית;  וערבות  תמיכה 
על תודעה ועל המיקום בתודעה; 

בנית הזכרון הלאומי ושימורו. 
ניתנה לי ההזדמנות לשרת את 
ומנהליו. בחרדה  הארגון, חבריו 
אל מול קודש העשיה אני מודה: 
דברים שרואים שם, אינם נמחים 

מן הזכרון. 

עורך.  שאני  השני  העיתון  זהו 
ההכנה של העיתון הינה חוויה 
הזדמנות  מהווה  ועבורי  שונה 
התוכן  על  להשפיע  מצוינת 

שהארגון מביא לחברים. 

הארגון משקיע רבות בהכנת 
מישיבות  החל  העיתון, 
יהיו  מה  להחליט  המערכת 
נושאים  בחירת  הנושאים, 
מאחוריהם,  ועידוד  מסר  שיש 
בחירת נושאים שעניין בצידם 

ויעניינו את הקורא.

בעיתון הקודם ביקשנו מחברי 
בתכנים.  להשתתף  הארגון 
שהעיתון  מאד  לנו  חשוב 
כיווני  דו  הידברות  ערוץ  יהיה 
לשלוח  לחברים  שמאפשר 
או  למערכת"  "מכתבים 
לחילופין פתרונות לתשחץ או 

מתכונים שלהם.

לצערי קיבלנו מענים ספורים 
בלבד. אני רוצה לבקש שוב, 
שילחו  אנא  השתתפו,  אנא 
לנו מכתבים, הערות, הארות, 
איתנו  חילקו  לשיפור.  הצעות 
חברי  כל  שלדעתכם  מידע 

הארגון צריכים לדעת אותו.

כך  ביננו  יותר  שנשתף  ככל 
ייטב לכולנו.

ומתוקה  טובה  שנה  בברכת 
ובני  הארגון  חברי  לכל 
משפחותיהם ולכל עם ישראל.

יוסי צור
עורך עיתון התקווה

משולחן 
העורך



ביום הזיכרון התקיים טקס יום הזיכרון בהר הרצל במעמד נשיא המדינה שמעון פרס, 
רוה"מ בנימין נתניהו, שרים רבים, הרמטכ"ל ומאות מכובדים, שהגיעו להזכיר ולזכור את 

חללי פעולות האיבה לדורותיהם•בין הנואמים יו"ר הארגון צביקה פוזיס שחק שסיפר את 
סיפורו האישי ודרש, בין השאר, לתקצב את הארגון ולהכיר בקורבנות פעולות האיבה 

כחללי מערכות ישראל  

נתניהו: "קרבנות הטרור ונפגעי 
פעולות איבה הם מגש הכסף 
שעליו ניתנה לנו מדינת ישראל"

השנה  גם  שנה  כמדי 
התקיים טקס יום הזיכרון 
סמוך  הרצל  בהר 
לאנדרטת חללי פעולות 
מיד  שנפלו  האיבה 
ומחוצה  בישראל  אויב 
האזכרה  טקס  לה. 
לחללי  הממלכתי 
בארץ  האיבה  פעולות 
במעמד  התקיים  ובחו"ל 
המדינה,  נשיא  רוה"מ, 
כנסת,  חברי  שרים, 
הרמטכ"ל,  שופטים, 
בכירים וכמובן משפחות 
הקורבנות. במהלך נאומו 
נתניהו  בנימין  רוה"מ 
ביטון  אדל  את  הזכיר 
שנאבקת  השלוש,  בת 
על חייה לאחר שנפצעה 
אנושות מיידוי אבנים ליד 
נתניהו  ציין  עוד  אריאל. 
המקרה  בעקבות  כי 
נוספת  תזכורת  קיבלנו 
נשק  כלי  היא  שאבן 
הבהיר  רוה"מ  קטלני. 
מן  האבנים  טרור  כי 
לטרור  מצטרף  המארב 
בקבוקי התבערה, טרור 

והטילים,  היריות  הסכינים, טרור 
ומכוניות  ההשהיה  פצצות  טרור 
המתאבדים.   וטרור  התופת 
הציוני  המפעל  "תולדות 
השמות  איבה.  פעולות  זרועות 
מתחלפים  עוד  הפעולות  של 
הפרעות,  זהה;  מטרתם  אבל 
הפדאיון  חדירות  המאורעות, 
בשנים  אשר  והמסתננים, 
האחרונות, אנו קוראים לזה פיגועי 
נועדו להרוג  המחבלים. כל אלה 
לערער  ובהלה,  פחד  לזרוע  בנו, 
את ביטחוננו, לעקור נטוע ולגרש 
האמצעים  כל  מארצנו.  אותנו 
כשרים בעיני המרצחים, אך עמנו 
לא ייסוג מחפירות חייו. לא ניכנע 
ולא נוותר, נרדוף אחר המפגעים 
עד חורמה ונכה בהם בכל מקום". 
אנשי  ישנם  כי  הזכיר  רוה"מ 

לנו  המטיפים  כביכול  מוסר 
הם  שלטענתו  רק  וערב,  השכם 
את  לגנות  ממהרים  תמיד  לא 
דם  שופכים  כשאלה  אויבינו 
נרתעים  אינם  המרצחים  נקיים. 
ובזקנים  בתינוקות  מלטבוח 
ועוברי אורח חפים מפשע והולכי 
דרך תמימים, יהודים ולא יהודים. 
נהייה  לא  פעם  אף  אנו  לטענתו 
ילדינו  את  נחנך  "לא  כמותם 
לנקמה ולשנאה, לא נסית בצורה 
שהם  מה  את  נשלח  לא  עיוורת, 
מכנים 'שהידים' כדי שאלה ייקחו 
הנשמות  את  השאול  אל  אתם 

של נקיי הכפיים".
את נאומו סיים נתניהו "היום אנחנו 
מבכים את חללי הטרור ופעולות 
במערכה  לחיילים  שהיו  האיבה 
מגש  הם  גם  ארצנו.  לבניית 
מדינת  לנו  ניתנה  שעליו  הכסף 

אשר  "כאיש  ישראל. 
אנוכי  כן  תנחמנו,  אמו 
ובירושלים  אנחמכם, 
הנביא  אמר  תנוחמו", 
של  זכרם  יהי  ישעיהו. 
נצור  יקירינו,  יקירכם, 

בלב האומה לעד".
פוזיס- צביקה  נאם  עוד 
נפגעי  ארגון  יו"ר  שחק 
וסיפר  איבה  פעולות 
שחק  בת-חן  בתו  על 
ז"ל, שנהרגה עם שתיים 
בפיגוע  מחברותיה 
בשנת  סנטר  בדיזינגוף 
חמש  בת  כשהיא   96
בנאום  בלבד.  עשרה 
שחק  ציין  שנשא 
מכירה  המדינה  כי 
ובחשיבות  באחריותה 
שיקומנו, ובנתה מערכת 
ופיצויים  גמלה  של 
תמיכה  וסיוע   שיקום 
עם  אך  לנפגעים,  ועזרה 
של  בכוחה  אין  זאת 
מערכת זו לענות על כל 
הנפגעים  של  צרכיהם 
ידה  קצרה  ולעיתים 
רצונה  חרף  מלהושיע, 
ארגון  כי  הלין  בנאומו  הטוב. 
הוכרז  איבה  פעולות  נפגעי 
בשנת  ישראל  מדינת  ע"י  והוכר 
1998 כארגון היציג. ארגון אשר 
שנים  עשרה  חמש  לאחר  גם 
והוא  קבע  בית  לו  אין  מהכרזתו 
נודד מבית לבית כל מספר שנים. 
לארגון  סניפים  אין  כי  ציין  הוא 
לייעוץ  הזקוקים  אנשים  וכי 
משפטי להשגת מלוא זכויותיהם 
נאלצים  הלוואות  לקבלת  או 
ובאר  שמונה  מקרית  להתנייד 
ציין  עוד  לתל-אביב.  עד  שבע 
פוזיס שחק בנאומו כי הוא מבקש 
דמי  "לא  לארגון:  מסודר  תקצוב 
תקציב  אלא  אני,  מבקש  חסד 
קבע  בית  וראוי,  קבוע  שנתי 
וסניפים אשר יאפשרו  לנו לסייע 
לחברנו הקוראים לעזרתנו, אל מי 

יפנו המשפחות בצר להם אם לא 
אלינו ?". יו"ר הארגון נגע בנאומו 
עליה  פחות חשובה  לא  בנקודה 
כי  הקפדה  כלילות:  ימים  נלחם 
יציינו את  כל אמצעי התקשורת 
לחללי  הזיכרון  כיום  הזה  היום 
מערכות ישראל ולחללי פעולות 
האיבה. "הייתכן כי בננו ובנותינו 
אויב,  מיד  כולם  נרצחו  אשר 
המנסה לקעקע את הלגיטימציה 
זדונית  אויב  יד  הזו,  בארץ  שלנו 
בהם  פגעה  אשר  ומרושעת 
כשהם אינם חמושים וללא מדים, 
הם נרצחו במקומות בילוי, בשוק, 
אליהם  במקומות  באוטובוס, 

אזרח נורמאלי ישים פעמיו, האם 
יוזכרו בטקסי  כי הם  לא  סביר 

הזיכרון ?
מוסרי  חוב  ולממשלה  למדינה 
אויב,  מיד  נפלו  אשר  לאזרחיה  
גם לאחר מותם - הזכרת שמם 
המעט  הינו  הזיכרון  יום  בטקסי 

שניתן לעשות".
שחק  פוזיס  סיים  נאומו  את 
לראש  שהופנתה  בשאלה 
"אדוני  נתניהו:  בנימין  הממשלה 
ביתי  -מדוע  הממשלה  ראש 
ראויה  אינה  אויב  מיד  שנרצחה 
להיות מונצחת בהיכל ההנצחה 
שנרצח  החייל  ואילו  הלאומי 

היותו  בעת  פיגוע   באותו  עמה 
יונצח  כן  מדים,  ללא  בחופשה 
של  בשמם  היום  דרישתנו   ??
חרוטים  ששמותיהם  החללים 
על קירות אלו  כי  תמצא הדרך 
הנכונה והנבונה לכלול   את חללי 
פעולות האיבה באתוס הלאומי, 
הזיכרון  היכל  מבקרי  שכל  כך 
פעולות  חללי  כי  ידעו  הלאומי, 
האיבה, אשר כולם עד אחד נפלו 
מיד אויב זדוני במלחמה הארוכה 
עם  תקומת  על  פוסקת  והבלתי 
המתחדשת,  בארצו  ישראל 
הינם חלק בלתי נפרד מסיפורה 

הלאומי של מדינת ישראל" .

זה  לצד  זה  משתתפים  בטקס 
טקס  הרווחה.  ושר  הבטחון  שר 
זה הינו פורץ דרך במובן זה של 

זכרון מאוחד ושל
ויש  הישראלי  האתוס  השוואת 
,ח"כ  המסורת  יוזם  את  להוקיר 
יושב ראש הכנסת  ריבלין,  רובי 

היוצא.
השנה, השתתפו כ - 3,000 בני 
ואזרחים,  השכולות  המשפחות 
ומופק  המתקיים  באירוע 
ישראל,  כנסת  ידי  על  במשותף 
במשרד  והנצחה  משפחות  אגף 
פעולות  לנפגעי  והאגף  הביטחון, 

האיבה במוסד לביטוח  לאומי.
השנה התמקד האירוע בהנצחת 
חינוכית  בפעילות  הנופלים 
סיוע  של  עמותות  וחברתית, 
של  המסר  תחת  ועוד,  לזולת 
החיים".  את  לנו  ציוו  "במותם 
מפעלי  שני  הוצגו  זו  במסגרת 
אתר  טרור,  לחללי  הנצחה 
האינטרנט "ארץ זוכרת יושביה" 
המתעד   )www.ezy.co.il(
בישראל,  טרור  חללי  הנצחות 
צור  יוסי  שהקים  הנצחה  מפעל 

בנו  של  לזכרו 
)בלונדי(  צור  אסף 
בפיגוע  שנהרג 
 37 באוטובוס 
במרץ  בחיפה 
כן  כמו   .2003
"קרן  הוצגה 
www.( מלכי" 
malkifoundation.
העוזרת   )org
לילדים עם צרכים 

מיוחדים, מפעל הנצחה שהקימו 
ארנולד ופרימט רוט לזכרה של 
בתם מלכי רוט שנהרגה בפיגוע 
בירושלים,  סבארו  במסעת 

באוגוסט 2001.
באירוע הופיעו, אומנים מהשורה 
אתי  דוכין,  כארכדי  הראשונה 
שמואלי,  רז  פלס,  קרן  אנקרי, 
החזן   – אברמסון  שי  סא"ל 
התזמורת  לצד  הראשי,  הצבאי 
החינוך  חיל  של  הקאמרית 

והנוער והלהקות הצבאיות. 

נבע  השנה  הטקס  של  יחודו 
הכנסת  נציגי  כי  מההחלטה 
לבמה  שעלו  השונים,  והממשלה 
שירים  הקריאו  דברים  לשאת 
של  עטם  פרי  קריאה  וקטעי 
הנופלים ושירים שנכתבו עליהם.
יואל  הכנסת  יו"ר  הנואמים  בין 
)יולי( אדלשטיין, שר הביטחון רב 
אלוף )מיל.( משה )בוגי( יעלון, שר 
החברתיים  והשירותים  הרווחה 
מאיר כהן, סגן הרמטכ"ל האלוף 
המשטרה  מפכ"ל  אייזנקוט,  גדי 
יוחנן דנינו,  רב-ניצב 

ונציגים נוספים. 
הועבר  האירוע 
ישיר  בשידור 
הראשון  בערוץ 
הטלוויזיה  של 
)ערוץ  הישראלית 
הכנסת  בערוץ   ,)11
)ערוץ 99(, בתחנות 

רדיו ובאינטרנט.

השנה התקיים בפעם הרביעית טקס "שרים לזכרם" ברחבת 
הכנסת. טקס זה הינו הטקס הראשון ברמה הלאומית הארצית 
הטרור  חללי  את  נשימה  באותה  מזכיר  אשר  הממלכתית 

ופעולות האיבה ואת חללי צה"ל. 
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ביום רביעי ה- 10/4/13 בשעה 17:45, התקיים בגן חללי הטרור בתל אביב, כמדי שנה 
טקס זיכרון לחללי פעולות האיבה בתל אביב. 

בעיר חיפה יש בבית העלמין חלקה נפרדת לחללי הטרור. בחלקה זו טמונים עשרות 
חללי טרור מהפיגועים הגדולים של טרור שנות האלפיים, הפיגוע באוטובוס 16 בחליסה 
בדצמבר 2001, מסעדת מצה במרץ 2002, אוטובוס 37 בכרמל במרץ 2003 ומסעדת 

מקסים באוקטובר 2003. כמו כן חללים ממלחמת לבנון השנייה וחיפאים שנפלו בפיגועים 
אחרים ברחבי ישראל. מאז שנת 2003 מתקיים ביום הזכרון טקס במקום, הטקס מתחיל 

בשעה 11 בבוקר עם השמע צפירת יום הזיכרון. 

טקס יום הזיכרון בגן חללי הטרור 
בתל אביב

טקס יום הזיכרון
בבית העלמין בחיפה

 10/4/13 ה-  רביעי,  ביום 
טקס  התקיים   ,17:45 בשעה 
פעולות  לחללי  הזיכרון  יום 
האיבה, הנערך בשיתוף פעולה 
מלא בין עיריית ת"א-יפו לבין 
הטרור  חללי  בגן  הארגון, 

בתל-אביב.
ראש  במעמד  התקיים  הטקס 
וצביקה  אביב-יפו  תל  עיריית 
פוזיס-שחק, יושב ראש הארגון 
משפחות  נכחו  בטקס  היציג. 
נפלו  יקריהם  אשר  שכולות 
תושבי  היו  ו/או  העיר  ברחבי 

העיר במועד נפילתם.
ליאור  בנו  אשר  אנידז'ר  יוסף 
במסעדת  בפיגוע  נרצח  ז"ל, 
ביום  העיר" בתל אביב  "ראש 

.13/5/06
צביקה פוזיס-שחק, יושב ראש 
הארגון היציג ברך בנאומו את 
על  יפו   – תל-אביב  עיריית 

קיומו של הטקס:
תל- עריית  כי  אני  "שמח 

רבים  במובנים  אשר  אביב 
דרך,  פורצת  עירייה  הינה 
הטרור  חללי  גן  את  הקימה 
אתר  שנים,  מספר  לפני 
פעולות  לחללי  ההנצחה 
האתר  את  ואיבה.  טרור 
ת"א-יפו  עיריית  הקימה 
לבנים,  יד  לאתר  בסמוך 
כפי שמצופה שיהיה באתוס 
גם  כי  להדגיש  כדי  הלאומי, 
במאבק  נפלו  אלו  וגם  אלו 
ישראל  עם  תקומת  על 
כי  המתחדשת.  במולדתו 
גם אלו וגם אלו חרפו נפשם 
למען המולדת. כי אין הבדל 

בין דם לדם.
טקס  כי  הוא   חשוב  דבר 
פעולות  לחללי  הזיכרון 
מתקיים  והטרור  האיבה 
בשיתוף פעולה ותאום מלא 
ארגון  לבין   ת"א  עריית  בין 

נפגעי פעולות איבה דבר זה 
אינו מובן מאליו.

ראשי  עם  בפגישותיי 
במסגרת  השונות,  הרשויות 
תפקידי, מציין אני כי עליהם 
מעריית  דוגמא  לקחת 
רון  מר  לך  הכבוד  ת"א-כל 
חולדאי ולצוות שלך ברשות 
מובן  זה   אין   ישראלי  שרי 
שיתוף  על  אני  שמח  מאליו. 
הפעולה החשוב בין הארגון 

לבין עריית ת"א. יישר כח".
הזמר  הופיעו  המרגש  בטקס 
בית  מקהלת  גרוניך,  שלמה 
 7 אשר  מופת"  "שבח  ספר 
תלמידיו,  היו  הפיגוע  מנרצחי 

מקהלת צופי תל אביב ועוד.
זרים  הונחו  הטקס  בסיום 
אביב- תל  עיריית  מטעם 
והמשפחות  היציג  הארגון  יפו, 

השכולות.

היותה של חלקה זו יחודית בנוף 
אנשים  אליה  מושך  הישראלי 
צרה  היא  הזכרון  וביום  רבים 
המשפחות,  בני  את  מהכיל 
חיפאים  ואזרחים  החברים 
חללי  עם  להזדהות  הבאים 
השנים  עם  עירם.  של  הטרור 
נוספות  משפחות  גם  הצטרפו 
טמונים  הטרור  חללי  שיקירהן 
בבית העלמין במקומות אחרים 
של  בטקס  ביחד  להיות  כדי 
האזרחים.  לחלליה  חיפה  העיר 
ראש עיריית חיפה עו"ד יונה יהב 
את  פוקד  הוא  לפיו  נוהג  מיסד 
הצבאי  העלמין  בבית  הטקס 
שנה,  מידי  לסירוגין  והאזרחי 
העיר  ראש  סגן/נית  כאשר 
הטקס  האחר.  בטקס  נמצאת 
ומתנהל  ביותר  מרשים  הינו 
הפרוטוקול.  כללי  לכל  בהתאם 
ישראל  מדינת  את  ייצגה  השנה 
ח"כ איילת שקד שנשאה דברים 
ישראל.  מדינת  זר  את  והניחה 
דברים  נשא  המשפחות  בשם 
ד"ר דורון מנצ'ל אביה של דניאל 
מצה  במסעדת  שנהרגה  הי"ד 
והיא בת 22 שנים. בדבריו אמר 

מנצ'ל: 
"לפני שאומר את דברי אני חייב 

שנוקפות  ככול  תודה.  לומר 
נפעם  משתאה,   אני  השנים 
שנוצרים  מי  כל  עם  ומתרגש 
יחד איתנו את זכרם של יקירנו, 
והחיים  היום  מטרדות  מתפנים 
ומתחברים אלינו,  לאובדן שלנו 
ועולים  מצטרפים  המוות.  בימי 
על  קצר,   לזמן  רק  אם  וגם 
רכבת השכול שלנו איתה אנחנו 
מיום  לתחנה  מתחנה  מתנהלים 
זיכרון ליום הולדת ולאזכרה.  זה 
לא מובן מאליו ועל כך אני אומר 

תודה."
מנצ'ל סיים את דבריו:

החללים  משפחות   – "אנחנו 
מתינו  עם  ביד  יד  שהולכים 
הימים,   כול  יום,   כול   , יום  יום,  
של  זכרם  את  לצרוב  קוראים 
יקירינו בזיכרון הקולקטיבי,  כדי 
הולמת  תזכורת  ישמש  שזכרם 
מלחמת  לאותה  ומשמעותית 
טרור  של  מלחמה  עורף,  
משתוללת  ועדיין  מרפה  שלא 
שערנו  על  כרגע  ומתדפקת 
וזכרם  וממזרח,   מצפון  מדרום 
יהפוך לצווי לחיים ולחלק בלתי 
כעיר,   שלנו  מהמורשת  נפרד 

ומהמורשת שלנו כאומה."
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יש  עדכני  מידע  לקבל  כדי 
לגלוש לאתר הארגון בכתובת:

www.irgun.org.il 

על  ללחוץ  יש  הכניסה  לאחר 
נפגעי  "ארגון   >- ראשי"  "דף 
שמופיע  כפי   , איבה"  פעולות 
בנקודה  המצורפת.  בתמונה 
מהתפריט  לבחור  ניתן  זאת 
אתכם.  המעניין  הנושא  את 
במציאת  שמתקשה  למי 

באתר  בניווט  או  מסויים  נושא 
למשרדי  לפנות  יכול  האינטרנט 

הארגון בטלפון 03-6884729 .

שהתרחש  הפיגוע  על  "שמענו 
של  המוקדמות  בשעות  בבוסטון 

יש מדינת  של  העצמאות  גיום 
המ את  בטלויזיה  ראינו  גראל. 

של  תחושה  עם  הנוראים  ראות 
כפי  הצער,  למרבה  ואימה.  הלם 
שאתה בוודאי יודע, אירועים מסוג 
הארגון  לחברי  היטב  מוכרים  זה 

גשלנו - הארגון היציג לנפגעי הט
רור בישראל" כתבו חברי הארגון 

היציג.
שכאלה  "בזמנים  כי:  נכתב  עוד 
של  עמוקה  תחושה  חולקים  אנו 
צער על כאבם של אזרחי ארה"ב 
בטוחים,  אנו  בפרט.  ובוסטון 

מאז  בטרור  המלחמה  בעקבות 
משנה  ולא   - שאמריקאים   11/9

הרו את  ימצאו   - ממשל  גבאיזו 
אנו  לדין.  אותו  ויביאו  הפחדן  צח 
הקורבנות  על  עמוק  צער  חשים 

המשפ של  בכאבן  גמשתתפים 
להחלמה  ומקווים  השכולות  חות 
הפצועים.  האזרחים  של  מהירה 

גאנא שתף את צערנו, כאבנו והז
האמריקאי  הנשיא  עם  דהותנו 
הטובה  ידידתה  ארה"ב,  ואזרחי 
כידוע  ישראל".  ביותר של מדינת 
ואחיו שהיה  מבצע הפיגוע נתפס 

שותפו מצא את מותו.

אנו מעודדים את חברי הארגון להשתמש באתר 
הארגון על מנת לקבל מידע עדכני בנושאים 
המעניינים אותם. הביטאון יוצא כל רבעון, 

הניוזלטר יוצא אחת לחודש אך האתר זמין כל 
יום 24 שעות ביממה.

בעקבות הפיגוע הנורא שהתרחש ביום 
15/4/13 בבוסטון שלחו חברי הארגון היציג 
לשגריר ארה"ב בישראל, דן שפירו, מכתב 

הזדהות ותמיכה.

מידע באתר האינטרנט

מכתב תמיכה לשגריר ארה"ב 
בישראל בעקבות הפיגוע במרתון 

בבוסטון

חדשות מכאן ומשם  

מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכים
בהתאם להוראות החדשות של אגף 
השיקום של משרד הביטחון, מענק 
הכנסה  מס  בתשלום  השתתפות 
מסמכים,  להמצאת  כפוף  לנכים, 
לפיכך, השנה לא שולמו מענקי מס 

הכנסה בחודש ינואר 2013.
את  לקבל  המעוניינים  שכירים 
למוסד  להמציא  המענק מתבקשים 
לביטוח לאומי טופס 106 לשכירים 
על תשלום מס הכנסה לשנת 2012.

את  לקבל  המעוניינים  עצמאיים 
למוסד  להמציא  המענק מתבקשים 
מרשות  אישור  לאומי  לביטוח 
ששילמו  המס  גובה  על  המיסים 

בשנת 2012.

ביוזמת יו"ר הארגון, צביקה פוזיס-שחק, החל במהלך השנתיים האחרונות 
שיתוף פעולה בין הארגון לבין סניף תל-מונד בבנק הפועלים בניהולו של 

מר טל פרידמן

בנק הפועלים תורם כרטיסים להצגה "מלך סיאם"

יו"ר  הציג  שיתוף הפעולה  במסגרת 
של  ותפקידו  חשיבותו  את  הארגון 
הארגון לצד חוסר התמיכה הראויה 

והמספקת מהמדינה.
בפעילותו  המכיר  פרידמן  מר 
ובחשיבותו של ארגון נפגעי פעולות 
איבה ציין כי הסניף אותו הוא מנהל 
יירתם ויעשה למען ארגון נפגעי איבה 
לסייע.  ביכולתו  יהיה  אשר  ככל 
האחרונות  השנתיים  במהלך  ואכן 
במס'  ולחבריו  לארגון  הסניף  סייע 
תרם  וחצי  כשנה  לפני  מישורים:  
המרכזית(  ההנהלה  )דרך  הסניף 
אשר  מחשבים,  עשרה  לארגון 

לשימוש  הארגון  במועדון  נמצאים 
ולרווחת החברים.

במישור  גם  ביטוי  לידי  בא  הסיוע 
פנה  כשנה,  לפני  כאשר  הפרטני, 
זאת  פרידמן  למר  הארגון  יו"ר 
נקלע  אשר  ארגון,  שחבר  ללאחר 

לקשיים כלכליים, לא עמד בתשלום 
המשכנתא. בעקבות הפנייה יצר מר 
פרידמן קשר עם בנק משכן וביקש 
יתחשב  הדין,  משורת  לפנים  כי, 

הבנק בחבר הארגון.
נתקבלה  הפורים  חג  בהתקרב 
כרטיסים   20 של  תרומה  מהסניף 
אורנה  תאטרון  של  הילדים  להצגת 

פורת "מלך סיאם".
הפורה  הקשר  על  שמח  הארגון 
ולבנק  פרידמן  למר  ומודה  והחשוב 

הפועלים.

בג"צ החליט שלא להתערב בעתירת הארגון היציג לנפגעי פעולות איבה 
בעניין אתר הנצחה הלאומי המתוכנן להיבנות בהר הרצל

בג"צ: "המקרה אינו מצדיק התערבות של בית המשפט"

במהלך חודש פברואר השנה פרסם 
בג"צ את פסק הדין בעתירת הארגון 
נגד  איבה,  פעולות  לנפגעי  היציג 
הביטחון  ומשרד  הממשלה  ראש 
בנוגע להנצחת חללי פעולות האיבה 
באתר ההנצחה שמוקם בימים אלה 

בהר הרצל.
של  בראשותו  השופטים  הרכב 
אשר  העליון,  המשפט  בית  נשיא 
פוגלמן  עוזי  השופטים  לצד  גרוניס, 
ודפנה ברק ארז החליט פה אחד כי 
מקומו של הדיון מחוץ לכותלי בית 

המשפט.
בהחלטת בגץ נכתב: "לא מצאנו כי 
התערבות  מצדיק  הנוכחי  המקרה 
הקשר  שאלת  זה.  משפט  בית  של 
של  השונים  ההנצחה  מנגנוני  בין 
חללי מערכות ישראל וחללי פעולות 
בהקשרים  ועולה  שבה  האיבה 
שונים במהלך השנים, ודומה כי אין 
לה פתרון המקובל על כל הצדדים 
המעורבים. הגם שמבינים אנו לליבה 

את  שמייצגת  כמי  העותרת,  של 
נוכח  הרי  רבים,  חללים  של  זכרם 
בעניינים  הממשלה  של  סמכותה 
השיפוטי  המסלול  אין  האמורים 

מתאים להכרעה מסוג זה". 
הארגון  יו"ר  פוזיס-שחק,  צביקה 
"אנו  איבה:  פעולות  לנפגעי  היציג 
מבקשים להדגיש שהוויכוח בסוגיה 
אנו  לבנים".  "יד  ארגון  מול  אינו  זו 
השכול  במשפחת  אחים  ארגונים 
המוכה ואת סיבלה איש זר לא יבין, 
המדינה  ישראל.  מדינת  מול  אלא 
להגן  הראשונה  בפעם  כשלה  אשר 
ועל  חייהם  על  ולשמור  על תושביה 
ביטחונם של תושביה מפקירה את 

הנצחת הנרצחים שוב."
ממשלת  כי  שחק  פוזיס  ציין  עוד 
ישראל מתחמקת ממציאת פתרונות 
אחים  מלחמת  ומעודדת  הולמים 
השכולות.  המשפחות  ארגוני  בין 
מסתתר  הביטחון  שר  לטענתו 
"ארגון  שכולות  משפחות  מאחורי 

החלטה  לקבל  במקום  לבנים,  יד 
שמדינת  מלא  בפה  ולומר  אמיצה 
של  דמם  בין  מבדילה  אינה  ישראל 
חללי  של  דמם  לבין  צה"ל  חללי 

מערכות ישראל בפעולות האיבה".
אודות אתר ההנצחה:

מתוכנן  הלאומי  ההנצחה  אתר 
בירושלים.  הרצל  בהר  להיבנות 
הזיכרון  ביום  להיחנך  צפוי  ההיכל 
בשנת 2015 ולכלול אמפיתיאטרון 
את  יחליף  אשר  טקסים,  אולם  עם 
הקיימת  רחבת הטקסים המרכזית 
בו  הצבאי,  הקברות  בבית  כיום 
יום  טקסי  שנה  מדי  מתקיימים 
תכנונו  פי  על  המרכזיים.  הזיכרון 
יאגד  הנוכחי, אתר הנצחה הלאומי, 
וכל  ישראל  מערכות  חללי  כל  את 
גופי הביטחון כולל חללים אזרחיים, 
עובדי משרד החוץ בארגנטינה תוך 
מערכות  מחללי  גורפת  התעלמות 
ישראל בפעולות איבה, אשר כולם 

עד אחד נפלו מיד אויב.

בואו להיות 
איתנו בקשר

פעולות  נפגעי  ארגון 
איבה רוצה להיות אתכם 

בקשר תמידי...

ניתן להיות   איתנו   בקשר 
בפייסבוק – דף הפייסבוק 
"ארגון  הוא  הארגון  של 
נפגעי פעולות איבה )ע"ר(
)במדינת  היציג  הארגון 
לדף  הירשמו   , ישראל(" 

כדי לקבל עדכונים.

אלינו  העבירו   – אימייל 
כדי  אימייל  כתובות 
מחוברים  להישאר 
את  שילחו   – לעדכונים 

כתובתכם אל
irgun@irgun.org.il 

אתר   – ארגון  אתר 
הארגון  של  האינטרנט 
  www.irgun.org.il הוא 
הקפידו לבקר ולהתעדכן 

בחדשות.

שעלון  מכיוון   – ניוזלטר 
יוצא ארבע פעמים בשנה 
חודש,  כל  ניוזלטר  יוצא 
אותו?  מקבל  אתה  האם 
אימייל  שלח  לא  אם 
אותך  ונצרף  לארגון 

לרשימת התפוצה.

שיתוף פעולה בין הארגון לבין חברת 
 Solution Abilities

ארגון  חברי 
מוגבלויות,  בעלי 
להיכנס  המעוניינים 

ליצור  מוזמנים  ההייטק,  לעולם 
אהרן- הדר  עו"ד  עם  קשר 
המחלקה  מנהלת  מועלם, 

ת  י ט פ ש מ ה
בארגון

03-6884711 
לגלוש  ניתן  החברה  על  למידע 

לאתר:
/http://www.abilities.co.il 
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במסגרת פרויקט שכר מצווה של 
לשכת עוה"ד, חבר הארגון ללשכה 
הארגון,  לחברי  לאפשר  במטרה 
יצוג  אמצעי  האמצעים,  מעוטי 
למספר  בהתאם  הולם,  משפטי 

קריטריונים

א. מבחן הכנסה:

של  ברוטו  ההכנסה*  כאשר   .1
התחתון  לרף  מתחת  הינה  הפונה 
זכאי  הפונה   – בטבלה  המצוין 
לקבלת שירותים מהסיוע המשפטי 

הממלכתי.
של  ברוטו  ההכנסה  כאשר   .2
התחתון  הרף  מעל  הינה  הפונה 
ומתחת לרף העליון – הפונה זכאי 
"שכר  תוכנית  במסגרת  לסיוע 

מצווה".
של  ברוטו  ההכנסה  כאשר   .3
הפונה הינה מעל לרף העליון המצוין 
בטבלה – הפונה אינו זכאי לקבלת 
או  הממלכתי  מהסיוע  שירותים 

מתוכנית "שכר מצווה".
4. בנסיבות מיוחדות )כאשר הפונה 
הפונה,  יופנה  העליון(  מהרף  חורג 
הממונה,  דעת  לשיקול  בהתאם 
בחינת  לצורך  חריגים,  לועדת 

זכאות נוספת.

ב. קריטריונים נוספים
רף תחתון  מס' נפשות במשפחה 

רף עליון )ברוטו( )ברוטו( 

* קצבת נכות כללית לא תיחשב 
הזכאות  בדיקת  לצורך  כהכנסה 

הכלכלית.

תוכנית "שכר מצווה" מעניקה ייעוץ 
בתחומים  לנתבעים  משפטי  וייצוג 

אזרחיים* בלבד, ביניהם:

1. תביעות כספיות
2. שטרות

3. פשיטות רגל
4. הוצאה לפועל

5. דיני עבודה
6. נתבעים בנזיקין

7. ענייני משפחה

סיוע  מעניקה  אינה  התוכנית 
בתחומים הבאים:

1. עניינים פליליים
2. תעבורה ודוחות חניה

3. תביעות נזיקין ולשון הרע
4. תביעות כספיות שניתן 

    לגבות בעבורן שכר מותנה
5. ענייני מיסים

6. ענייני מקרקעין ורישום בטאבו

* חשוב לציין - הרשימות לעיל אינן 
דוגמאות  מהוות  רק  אלא  ממצות, 
ייבחן  מקרה  כל  נפוצות.  לפניות 

לגופו.  
מידע  חוברת  יש  הארגון  באתר 

מלאה שניתן להוריד 
www.irgun.org.il/files/word/

 irgun01641112.doc

למידע נוסף ניתן לפנות לעו"ד הדר 
הארגון  והמשרדי  מועלם  אהרן 
במשרדי  בטלפון:03-6884611 

הארגון.

שיתוף פעולה בין לשכת עורכי הדין בישראל ובין ארגון 
נפגעי פעולות איבה

אי  איי   TOP אישיות  תאונות  ביטוח 
ג’י ישראל חברה לביטוח בע”מ

משפחו ובני  איבה  פעולות  גלנפגעי 
לנפגג מעניקה   AIG חברת  םתיה 
משפחותיהם  ובני  איבה  פעולות  עי 
ביטוח  לתכנית  הצטרף  הזדמנות 
TOP בתנאים ייחוג  תאונות אישיות
רחב  כיסוי  מעניקה  התכנית  דיים. 
בארץ  תאונות  של  למקרה  ביותר 
תאונות  עבודה,  תאונות  ובחו”ל, 
אירועי  כולל  דרכים,  תאונות  בבית, 
ביג שעות   24 טבע, ואסונות   טרור 

ממה, 365 ימים בשנה.
פרטים  קבלת  או  פגישה  לקביעת 
בנוגע לתצכניות ליצור קשר אם אבי 

פנחס באימייל
avi.pinhas@aig.com 

או בטלפון 052-6877199

נפ ארגון  לחברי  יחודית  גהטבה 
במחירים  נופש  איבה  פעולות  געי 

מיוחדים עבורכם
להזמין  זכאים  היציג  הארגון  חברי 
נופשים ממועדון נופשק"ם )מקבוצת 
60 בתי מלון ברג  אשת טורס( בכ-

חבי הארץ במחירים מוזלים.
 ההטבה ניתנת לחברי הארגון היציג, 
הארגון  לחברי  נופש  הזמנת  עבור 

ובני משפחתם בלבד, ובלבד שחבר 
גהארגון יתארח בפועל עם בני משפ

חתו במלון.
גמימוש ההטבה מותנה בהצגת כר

טיס חבר בארגון היציג בבית המלון 
במועד הנופש.

באמצעות  תתבצע  הנופש  הזמנת 
מועדון  של  הטלפוני  ההזמנות  מוקד 

השק"ם
הפעיל    03-5121490 בטלפון: 
ל-   8:00 השעות  בין  א'-ה'  בימים 
18:00 ובימי ו' בין השעות 8:00 ל- 
במועד  יזדהה  הארגון  חבר   .12:00
היציג  הארגון  כחבר  הנופש  הזמנת 

וימסור את מס' תעודת החבר.
גאישור ההזמנה מותנה באימות הח

משלוח  באמצעות  בארגון  ברות 
גהעתק מתעודת החבר בפקס למו

בדיקה  באמצעות  או  ההזמנות  קד 
של מוקד ההזמנות מול הארגון.

התשלום יעשה בכרטיס אשראי ב- 
4 תשלומים שווים.

והתשלום  הזיהוי  תהליך  בסיום 
לבית  הפנייה  הארגון  לחבר  תשלח 
המלון בה יפורטו שם המלון המוזמן, 
האורחים,  מספר  האירוח,  תאריכי 
ובסיס  המוזמנים  החדרים  מספר 

האירוח.

רשת רב-חן מעניקה הנחות לחברי 
ארגון,  חבר  תעודת  בהצגת  הארגון 
 ₪  27  – רגיל  לסרט  כרטיס  עלות 
במקום 37 ₪ ולסרט תלת מימד 37 
47 ₪ ההנחה הינה קבוג  ₪ במקום

עה לכל ימות השבוע

סינמטק תל אביב מציע לרכוש מנוי 
במקום   ₪  400 של  מיוחד  במחיר 
ו-750 ₪ במג יחיד,  600 ₪ למנוי 
קום 1,100 ₪ למנוי זוגי, בנוסף ניתן 
כניסות   10 של  כרטיסיה  לרכוש 
בעלות של 200 ₪ במקום 250 ₪ 

לאולם 3
הנחה קבועה בתיאטרון

בית ליסין -תיאטרון בית ליסין נותן 
ממחיר  אחוז   40 של  בגובה  הנחה 

כרטיס בקופה

מוזיאוני משרד הבטחון
המוזיאונים  לכל  חינם  כניסה 

השייכים למשרד הביטחון

רשות הטבע והגנים
חמישים אחוז  הנחה במחיר הכניסה 

לכל אתרי רשות הטבע והגנים

פינת המבצעים
כחלק מפועלו של הארגון היציג למען רווחת חבריו, ניתנות ע"י הגופים הבאים הנחות 

והטבות לחברי הארגון בכפוף להצגת תעודת חבר ארגון בתוקף:

במהלך  נוצר,  הפעולה  שיתוף 
יו"ר  ביוזמת  באחרונות,  השנתיים 

בע פוזיס-שחק,  צביקה  גהארגון, 
אשר  משפחות,  של  פניות  קבות 
נקלעו לקשיים לאחר גיוס ילדיהם, 

או בטרם גיוסם.
האר ע"י  שטופלו  המקרים  גבין 

גון:  יתומת איבה, אשר שכלה את 
אמה. אביה של היתומה, הינו נכה 
לאחר  ביתו.  של  לסיועה  הנזקק 

מי היתומה באחת  גגיוסה הוצבה 
חידות צה"ל ונאלצה, מעבר לקשיי 
היום-יום, להתמודד עם היעדרויות 
ממושכת מבית האב ומיחס בלתי 
למצבה.  מפקדיה  של  מתחשב 
סבתה פנתה ליו"ר הארגון בבקשה 

לסייע לה מול שלטונות צה"ל.
הנפג למחלקת  פנה  הארגון  גיו"ר 
געים בצה"ל במסגרת הטיפול בצ

רכים המיוחדים של בני המשפחות 
ומשרתים  המתגייסים  השכולות 

גבצה"ל ובעקבות התערבות המח
גלקה ניתנו ליתומה הקלות המאפ

שרות את נוכחותה התכופה יותר 
בבית אביה, חל שיפור ניכר ביחס 

מפקדיה לקשייה.
הארגון  ליו"ר  פנו  נוסף,  במקרה 
הורים שכולים, אשר מצבה הנפשי 
של ביתם התדרדר בעקבות גיוסה 
לצה"ל והיחס הלא מתחשב במצב 

משפחתה.
יו"ר הארגון למח פניית  גבעקבות 

לקת הנפגעים בצה"ל, טופל העניין 
גוחל שיפור משמעותי ביחס המפ
גקדת לאחות השכולה. בנוסף, בע

הולם  פתרון  נמצא  הפנייה,  קבות 
גלהמשך שירותה של האחות הש

כולה בצה"ל.
חבר  של  לביתו  גם  סייע  הארגון 
ארגון, אשר ביקשה לשרת בצה"ל 
לא  הבת  הארץ.  ידיעת  כמדריכת 

לש סרב  וצה"ל  לקורס,  גשובצה 
יו"ר  פניית  בעקבות  לקורס.  בצה 
הארגון הוחלט ליתן לבת אפשרות 
סיימה  הבת  הקורס.  את  לעבור 
היא  וכיום  בהצטיינות  הקורס  את 
הארץ  ידיעת  כמדריכת  משרתת 

בצה"ל.
הקרוב,  הגיוס  מחזור  לקראת 

גתשע"ג, יוזמנו בני המשפחות הש

כולות העומדים להתגייס, ליום עיון, 
בו יוסברו להם זכויותיהם.

הפיקה  בצה"ל  הנפגעים  מחלקת 
לבני  הדרכה  חוברת  לאחרונה 
לקראת  השכולות  המשפחות 

גיוסם לצה"ל.
גבמסגרת חוברת ההדרכה מפור
זכויות בני המשפחות בתה גטות 
הצ השירות  ובמהלך  הגיוס  גליך 

לקראת  יסוד  מושגי  מובאים  באי, 
שיבוץ  מסלולי  ומפורטים  הגיוס 

נוספים שחשוב להכירם.
מש לרשות  עומד  היציג  גהארגון 

בניהם  אשר  האיבה  נפגעי  פחות 
געומדים לפני גיוסם לצה"ל או המ

שרתים כיום בצה"ל בשירות סדיר 
משפחות  מילואים.  בשירות  או 
או  נוסף  מידע  לקבל  המבקשות 
לא קיבלו את העלון ו/או משפחות 
לפנות  מוזמנות  לסיוע  הזקוקות 
פוזיס-שחק  צביקה  הארגון,  ליו"ר 
ישירות או למשרד הארגון בטלפון: 

 03-6884729

שיתוף פעולה בין הארגון היציג ובין מחלקת נפגעים בצה"ל

בתחילת  שהתרחש  הכרמל  באסון 
חודש דצמבר 2010, נספו 3 כבאים, 

בג שנלחמו  שעה  עבודתם  גבמהלך 
הנספים  משפחות  באש.  רבה  בורה 
כמשפחות  התגמולים,  לעניין  הוכרו, 

הח אך  הביטחון,  במשרד  גשכולות 
הוכרעה.  לא  ההנצחה  שאלת  לטת 
היוצא,  המשפטים  שר  הקים  לפיכך, 

גועדה שתמליץ לממשלה כיצד להנ
ציח את הנספים.

ועדת אסא כשר, אשר מונתה לצורך 
כך, המליצה בפני הממשלה היוצאת, 
יחד  יוזכרו ביום הזיכרון  כי הכבאים 

עם חללי פעולות האיבה.
המלצות  את  מקבל  אינו  הארגון 
לאישורה  הובאו  טרם  אשר  הוועדה, 
לראש  פנה  ואף  הממשלה,  של 

לה בדבר  הנוגעים  ולכל  גהממשלה 
וחד  ברור  באופן  וסירובו  קולו  שמיע 

גמשמעי, בטרם תינתן ההחלטה הש
גויה לקבל את המלצות הוועדה.

הממשלה  לראש  הארגון  במכתב 
גנכתב : "הארגון היציג של נפגעי פעו

לחם  הינו  השכול  אשר  איבה,  לות 
משפחות  של  לכאבם  מודע  חוקו, 
אשר  ההצלה  כוחות  מקרב  הנספים 
בחייהם  שילמו  ואף  בגבורה  עמדו 
בעת אשר מילאו תפקידם, אך רואה 

של  התייחסותם  זילות  את  בחומרה 
הגורמים האמונים על מתן סיוע לאלו 
עליהם,  להגן  נכשלה  המדינה  אשר 
אשר  דרך  ובכל  תוקף  בכל  ויתנגד 
טקס  איחוד  את  למנוע  לנכון  ימצא 
הזיכרון של חללי הטרור והאיבה עם 

נספי כוחות ההצלה ".
לראש  הארגון  פניית  נענתה  משלא 
אישיות  עם  ניפגש הארגון  הממשלה, 
בפגישה  היוצאת.  בממשלה  בכירה 
הארגון  עמדת  הבכיר  בפני  הובעה 

וטיעוניו.
חרפו  אשר  לכבאים,  כי  ציין  הארגון 
לובשי מדים  נפשם בגבורה בהיותם 
אשר נשלחו ע"י המדינה ושלמו מחיר 

גכבד, קמה הזכות המלאה להיות מו
נצחים כלוחמים. והארגון סבור כי כל 

הנצחה אחרת מהווה פגיעה בזכרם.
לא הוחלט,  כי  העובדה  כי  גהודגש 

חללי  הכבאים,  את  להכפיף  חרונה, 
פנים  אסון הכרמל, למשרד לביטחון 
והשב"ס  המשטרה  כוחות  עם  יחד 
כחיילים, מחזקת את  מונצחים  אשר 
יונצחו  שכבאים  ראוי  לפיה  העמדה 

במסגרת משרד הביטחון.
גזאת ועוד, צויין בפני הבכיר כי מדי

בכל  מאחריות  בורחת,  ישראל  נת 
התגמו לראייה:  להנצחה,  גהקשור 

הכבאים  למשפחות  משולמים  לים 
גממשהב"ט, אך את הנצחתם מגלג

לים לפתחו של טקס הזיכרון לנפגעי 
גפעולות איבה. וע"י כך מבקשים להנ

ציחם במגרש שאינו שייך להם.
חברי  כי  הבכיר  בפני  הביע  הארגון 
איבה,  פעולות  לנפגעי  היציג  הארגון 
אשר השכול היינו "מכר" ותיק שלהם, 

ומודעים לח גמחבקים את הכבאים 
שיבותה של הנצחה במקום הראוי.

מס'  שהתקיימה  בפגישה  צויין  עוד 
הארגון  כי  הזיכרון  יום  לפני  שבועות 
יום  דבק בעמדתו להחרים את טקס 
בהר  איבה  פעולות  לנפגעי  הזיכרון 
בשל  לא  אך  אחרון,  כמוצא  הרצל 
יחס  נוכח  אם  כי  הכבאים  הנצחת 
כמו  בכלל.  ההנצחה  לנושא  המדינה 
אשר  למדינה  לה,  אל  כי  הובהר  כן, 

לה אזרחיה,  על  בהגנה  גנכשלה 
על  לוותר  בני משפחותיהם  ביא את 
השתתפותם ביום הזיכרון ליקיריהם 

ולהפוך את יום הזיכרון ליום דיכאון.
בכוונת הארגון להמשיך במאבקו עד 

ישראל את ההח גשתקבל ממשלת 
לטה הנכונה והראויה בדבר הנצחת 
יוזכרו  הכבאים  כי  ותקבע  הכבאים 
חללי  עם  יחד  ולא  הראויה  במסגרת 

פעולות האיבה.

עמדת הארגון בשאלת הנצחת השכול האזרחי

מס' 
נפשות 

במשפחה

רף תחתון 
)ברוטו(

רף עליון 
)ברוטו(

1₪ 6,066₪ 7,696
2₪ 6,066₪ 7,696
3₪ 6,066₪ 7,696
4₪ 6,609₪ 8,239
5₪ 7,153₪ 8,782
6₪ 7,696₪ 9,326
7₪ 8,239₪ 9,869
8₪ 8,782₪ 10,412
9₪ 9,326₪ 10,955

10₪ 9,869₪ 11,499
11₪ 10,412₪ 12,042
12₪ 10,955₪ 12,585

מחלקת נפגעים בצה"ל מטפלת בצרכים המיוחדים של בני המשפחות 
השכולות המתגייסים והמשרתים בצה"ל
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בעקבות פניית הארגון היציג לראשי הרשויות והמועצות המקומיות 
הועלתה המודעות ברשויות והמועצות המקומיות לציין ביום הזיכרון,  בערב 

יום הזיכרון או בשניהם את זכרם של בני היישוב שנפלו בפעולות איבה 
והקראת שמותיהם לצד שמות בני הישוב, אשר נפלו במערכות ישראל.

נלחמים על ההנצחה

הרשויות  ראשי  נתבקשו  בנוסף 
זר לזכר הנופלים  והמועצות להניח 
אירעו  בהן  ובמועצות  ברשויות 

פיגועי טרור וקיימת אנדרטה.
ליום  הארגון  הערכות  במסגרת 
היציג  הארגון  פנה  תשע"ג,  הזיכרון 
והמועצות  הרשויות  לראשי  בכתב, 
לבם  תשומת  את  והסב  המקומיות 
משנת  ישראל  ממשלת  להחלטת 
2000 שקבעה כי יום הזיכרון החל 
יום  הינו  באייר,  ד'  ביום  שנה  מדי 
ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון 

וחללי פעולות האיבה.
מקומיות  ומועצות  רשויות  מספר 
יום  בטקסי  כי  הארגון  את  עדכנו 
פעולות  חללי  גם  מצויינים  הזיכרון 
בני  עיריית  הישובים:  בין  האיבה, 
יוסף,  מעלה  אזורית  מועצה  ברק, 
מועצה  אדומים,  מעלה  עיריית 
מקומית גדרה, מועצה מקומית כפר 
תבור, מועצה אזורית עמק המעיינות, 
מועצה מקומית קרית ארבע, עיריית 

שהם,  מקומית  מועצה  גבעתיים, 
מקומית  מועצה  שאן,  בית  עיריית 
עי"ש,  בני  מקומית  מועצה  מטולה, 
העמק,  מגדל  עיריית  חולון,  עיריית 
ראויות  ועוד.  שמונה  קרית  עיריית 
נגב  שדות  אזורית  מועצה  לציון 

ועיריית רעננה.
הנגב  שדות  המקומית  מהמועצה 
חללי  של  שמותיהם  כי  הובהר 
באתרי  כלולים  האיבה  פעולות 
כמו  המועצה,  שבתחומי  ההנצחה 
כי  המקומית  המועצה  ציינה  כן, 
שמות חללי פעולות האיבה הוכללו 
באתרי ההנצחה עם הקמתם, לפני 
ניתנה  בטרם  ועוד  מעשור  יותר 

החלטת הממשלה.
במסגרת  כי  נמסר  רעננה  מעיריית 
שמותיהם  מוזכרים  הזיכרון  טקס 
רקע  על  האיבה  פעולות  חללי  של 
תמונותיהם של החללים המוקרנות 

על מסכי ענק.
במסגרת טקס הזיכרון בעיר מוקם 

שמות  רשומים  עליו  זיכרון  גל-עד 
חללי פעולות האיבה ומוצג ברחבת 

"יד לבנים" עד סיום יום הזיכרון.
הזיכרון  טקס  בסיום  לכך  מעבר 
פעולות  חללי  לזכר  המתקיים 
האיבה בבית העלמין בעיר, מלווים 
השכולות  המשפחות  את  נוער  בני 
חלל  של  קבר  כל  על  זר  ומניחים 
להנחת  בנוסף  זאת  איבה,  פעולות 
זר מטעם העירייה על קברו של כל 

חלל ביום השנה לנפילתו.
הרשויות  את  מברך  הארגון 
הפועלות  המקומיות  והמועצות 
האיבה  פעולות  חללי  להנצחת 
השנה  במהלך  לפעול  ויוסיף 
להזכיר  יש  כי  להטמיע  הקרובה 
את חללי פעולות האיבה לצד חללי 
וביום  בערב  ישראל,   - מערכות 
ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון 

וחללי פעולות האיבה.

בחודש מאי יצא טיול לחברי הארגון לחמת גדר. לטיול יצאו כ 150 איש 
מאזור המרכז בעלות מסובסדת של 70 ₪ . חברי הארגון נהנו מארוחת 

בוקר קלה וארוחת צהרים מלאה במסעדה הנמצאת במקום. 

יום כיף בחמת גדר

בחודש יוני יצאו קבוצות של תושבי 
יצאו  וביולי-אוגוסט  ירושלים 
והצפון  חיפה  תושבי  של  קבוצות 

וב"ש והדרום.
בשלושה  יצאו  הארגון  חברי 
בבוקר  שמונה  בשעה  אוטובוסים 
בארלוזורוב.  הרכבת  בתחנת 
קלה  ארוחה  חולקה  באוטובוס 
הארגון  חברי  נהנו  גדר  ובחמת 

תנינים,  תוכי,  מופעי  ממעיינות, 
מארוחת  וכן  ומגלשות  בריכות 
צהריים "המחבת" בחמת גדר. גליה 
בטיול  המשתתפות  אחת  סונגו 
ציינה: "היה נהדר, פשוט נהדר. היה 
יפה מאוד. סה"כ האנשים היו מאוד 
מהכלל,  יוצא  היה  הארגון  נחמדים, 
תוכי  מופעי  ראינו  למים,  נכנסנו 
כאלו  טיולים  עוד  שיהיו  מקווה  ואני 

פני  על  התפרש  הטיול  בעתיד". 
עלו  כולם  חמש  ובשעה  שלם  יום 
סונגו  הביתה.  בדרך  לאוטובוסים 
חיוביות  היו  "התגובות  מוסיפה: 
מאוד מכל המשתתפים. בשם כולם 
המוצלח  הארגון  על  להודות  רציתי 
לכל מי שלקח חלק בארגון הטיול".
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יוסי  אלי  התקשר  אחד  יום 
ההנצחה  ועדת  יו"ר  מנדלביץ, 

ועדה  הארגון,  של 
חבר,  אני  שבה 
לי  יש  "שמע 
בשבילך",  משימה 
יוסי  את  מכיר  אני 
מנדלביץ 10 שנים, 
מספר  נפגשנו 
אחרי  שבועות 
הרגו  שבו  הפיגוע 
הילדים.  את  לנו 
הפיגוע בחיפה שבו 
הבן  אסף,  נהרגו 
הבן  ויובל,  שלי, 
עשינו  מאז  שלו. 
יחד,  דברים  כמה 

בעיקר בנושא ההנצחה, אנדרטה 
יום  טקס  מיסוד  הפיגוע,  במקום 
זכרון בחיפה. היום יוסי הוא חבר 
ועד של הארגון ויו"ר ועדת הנצחה, 
מכיר  מנדלביץ  בועדה.  חבר  אני 
ולכן  להנצחה  שלי  השיגעון  את 
אמר  הוא  "שמע"  אלי.  התקשר 
את  שמחפש  מישהו  "התקשר 
פעולות  חלל  אחיו,  של  הקבר 
אני כבר  לו?".  אולי תעזור  איבה, 
ניסיון  שעות  מעט  לא  אספתי 
טרור  חללי  של  הקברים  במיפוי 
דגלון  הנחת  מיסדנו  שם  בחיפה 
אחר  שאומץ  נוהל  הקברים,  על 
בכל  לאומי  ביטוח  ידי  על  כך 

הארץ.
שמעון  עם  דיברתי  התקשרתי. 
לחבר,  עוזר  שהוא  לי  שסיפר 
בבית  איתו  שמתפלל  מישהו 

את  למצוא  ומבקש  הכנסת 
הקבר של אחיו שנהרג בפיגוע 
לא  והמשפחה  ב-1953  ירי 

יודעת איפה נקבר.
בתחילה הסיפור נראה מדהים. 
שנפלו  חיילים  שיש  יודע  אני 
אבל  ידוע,  לא  קבורתם  ומקום 
אזרח? אחרי קום המדינה? לא 
להיות. מפה התחיל מסע  יכול 
בהיסטוריה  גילוי  של  מדהים 
ובחלקים  ישראל  מדינת  של 
ולפי  לי  ידועים  היו  שלא  שלה 
לרוב  ידועים  לא  דעתי  עניות 

אזרחי המדינה.
הוא  כי  סיפר  אבוטבול,  משה 
אחיו  של  קברו  את  מחפש 

פרוספר.  שכונה  מסעוד  הגדול 
בשנת  לבדו  ארצה  עלה  אחיו 
אילן.  נווה  לקיבוץ  ונשלח   1950
מירי  נהרג  הלילות  באחד  שם 
המשפחה  מירדן.  מסתננים  של 
קיבלה הודעה על כך עוד בהיותה 
בחו"ל. שנים אחר כך יעלו ארצה 
גר  היום משה  ויתיישבו באשדוד, 
לי  יספר  בהמשך  סבא,  בכפר 

משה על ניסיונותיהם ותלאותיהם 
בחיפוש הקבר של האח.

אבוטבול  ששמה  המשפחה  
שבמרוקו,  במראקש  התגוררה 
במשפחה היו ארבעה ילדים, שני 
בנים ושתי בנות, מסעוד פרוספר 
במשפחה  השני  האח  היה 
רחל  אחרי   ,1933 בשנת  ונולד 
הבכורה, משה הוא האח השלישי 

ולרביעית קראו לידיה ז"ל.
ודינה  יוסף  היו  מסעוד  של  הוריו 
וקבורים  בארץ  נפטרו  אשר 
המשפחה  במרוקו  באשדוד. 
האבא  בינוני  במעמד  הייתה 
בית.  עקרת  והאמא  סוחר  היה 
האחים למדו בבית ספר אליאנס 
ההורים  מסעוד.  כולל  במראקש 
בשנת  ארצה  עלו  והמשפחה 

 . 1967
שפרוספר  בדקתי  ראשון  דבר 
איבה,  פעולות  כחלל  מוכר  אכן 

ונהרג  נורה  הוא  כי  גיליתי  ואכן 
באתר   .1953 לאוקטובר  ב-11 
מידע  היה  לא  לאומי  ביטוח  של 
נוסף משמעותי. חיפשתי בארכיון 
ומצאתי קטעי עיתונות  העיתונות 
תוארה  שבה  תקופה  מאותה 
לועדת  ישראל  תלונת  התקרית, 
התוצאות.  וחוסר  הנשק  שביתת 

ועקבותיהם  אותרו  לא  היורים 
ירדן.  מדינת  לתוך  הובילו 
הייתה  התקרית 
לאותן  אופיינית 
או  מסתננים  שנים, 
שכונו  כפי  פדאיון 
היו מגיעים לגדר  אז, 
לכיוון  יורים  הקיבוץ, 
צריפי העץ ובורחים. 
היו  זה  בלילה  גם 
לא  כשבדקו  יריות, 
בבוקר  כלום,  גילו 
את  להעיר  כשבאו 
לחליבה  פרוספר 
ונאלצו  ענה  לא  הוא 
 , לפרוץ את המנעול 

וגילו שהוא ירוי.
חיפשתי מידע על נווה אילן, היום 
ואולי  המושב  את  מכירים  כולם 
אולפני  את  יותר  אף  מכירים 
מסתבר  אילן.  בנווה  הטלויזיה 
נוה  קיבוץ  הוקם  שב-1946 
אילן, ע"י  קבוצת עולים מצרפת, 
והשתתפו  השואה  את  ששרדו 
לנאצים  בהתנגדות  פעיל  באופן 
ההתנגדות  מתנועת  כחלק 
גוריון  בן  ע"י  ושנשלחה  ה"מאקי" 
לבנות את הקיבוץ. משפחותיהם 
נשלחו לאושוויץ, הם הגיעו לגבעה 
לירושלים. הם  טרשית על הדרך 
יהוו  שונים,  גידולים  לגדל  ינסו 
תחנה חשובה בדרך של השיירות 
העצמאות,  במלחמת  לירושלים. 
יופגזו מהכפרים הסמוכים וישרדו 
את כל התלאות. ב-1950 קיבלו 
עולים  קבוצת  בצורת  חיזוק 
אליהם  שנשלחו  אפריקה  מצפון 
לתקופת הכשרה לפני שליחתם 
הספר  לחיזוק  בדרום,  לישובים 
לנווה  יגיע  זו  בקבוצה  הישראלי. 
אילן גם פרוספר הוא יהיה רפתן 
הקיבוץ עד יום מותו בשנת 1953. 
מתפרק,  הקיבוץ   1956 בשנת 
וחברתיות,  כלכליות  מסיבות 
המקום נשאר כחווה חקלאית עד 
שנת 1976 ואז מוקם מושב נווה 
אילן. האתר הישן של הקיבוץ על 
וכזה  שימור  נשאר אתר  הגבעה 

הוא עד היום.
את  שהכירו  אנשים  עם  נפגשתי 
אחד  שמות  אספתי  הקיבוץ, 
לאחד. קיבלתי חוברת שנכתבה 
בה  הוזכר  פרוספר  הקיבוץ,  על 
שמו  ללא  ואף  פרטים  ללא  אך 
כמה  עם  לדבר  ניסיתי  המלא. 
שיותר אנשים מקבוצת עולי צפון 
אלה  אנשים  של  רובם  אפריקה, 
לחייהם  העשרים  בשנות  שהיו 
מכבר  זה  נפטרו  ב-1950, 

ואחרים פשוט לא זוכרים.
נפגשתי עם מספר מהם ואספתי 

ועדת הנצחה פותרת תעלומה 
בנווה אילן

לארכיון  פניתי  לפרט,  פרט 
תיק  את  וקיבלתי  המדינה 
בו  היו  הרצח.  של  המשטרה 
שני  שנתנו  עדויות  של  פרטים 

שומרי הלילה של הקיבוץ 
את  להעיר  אמורים  שהיו 
לחליבה  בבוקר  פרוספר 
בחדרו  מת  אותו  ומצאו 
שהיה  מי  של  עדות  וכן 
והיום  הקיבוץ  מזכיר  אז 
נמצא בבית אבות במצב 

בריאותי לא שפיר.
טופס  בתיק  היה  כן  כמו 
על  המעיד  הרצח  מיום 
לקבורה  הגופה  שחרור 
עם  בשיחות  אילן.  בנווה 
הקיבוץ  מתקופת  אנשים 
כי  מידע  לקבל  הצלחתי 
בית  שהיה  שטח  היה 
של  רשמי  לא  עלמין 
שנקרא  שטח  הקיבוץ, 

נקברו  שם  "הבוסתן".  כל  בפי 
ימים  מספר  שנפטרו  תינוקות 
קיבוץ  חברת  וגם  לידתם  לאחר 
שנפטרה ממחלה. מעדויות שונות 
במדרון  היה  הבוסתן  כי  התברר 
שכנו  עליה  הגבעה  של  המערבי 
מבני הקיבוץ. לא מצאתי אף אחד 
שזכר שהיה בהלוויה של פרוספר.
עדויות  היו  התחקיר  במהלך 
שונות, לעיתים סותרות, והרגשתי 
שאני חייב לעלות לשטח ולראות 
מהשיחות  ללמוד  כדי  עיני,  במו 
ולמה  אומרים  האנשים  מה 
את  איתי  לקחתי  מתכוונים. 

אחיו  משה  ואת  שמעון 
של פרוספר. עלינו לגבעה 
במדרונות.  להלך  וניסינו 
השטח השתנה בלי הכר. 
של  שהשגתי  בתמונה 
נראית  הגבעה  הקיבוץ 
צמחיה  וחסרת  טרשית 
הגבעה  היום  לחלוטין, 
בעצי  בצפיפות  מיוערת 
ובשיחים  בעיקר  אורן 
אותם  לעבור  ניתן  שלא 

ברגל.
על  הטיול  את  סיימנו 
הגבעה, ליד שולחן פיקניק 

ממנו  שמעתי  משה,  על  ושוחחתי 
אז לראשונה על תלאותיהם. הם 
אך  מידע,  וחיפשו  לקיבוץ  הגיעו 
נדחו בלך ושוב, מישהו אמר להם 
שהוא קבור באזור שהיה ממוקש 
למיטב  אליו,  להגיע  אפשר  ואי 
המידע שמצוי בידי לא היה שטח 
אחר  מישהו  אילן.  בנווה  ממוקש 
רחוק  עץ  במשקפת  להם  הראה 
ואמר שאולי זה שם. מהסיפור של 
משה נראה היה שדחו אותם ללא 
סיבה, או כי לא ידעו או כי לא רצו 
הרגשתי  אני  מקרה  בכל  לעזור, 
מאד לא נוח מול סיפורו של משה. 
עם  נפגשתי  הפגישות  במהלך 
יעקב ארד, ממיסדי הקיבוץ ופעיל 
וקיבלתי  שלו  המורשת  בשימור 
מכיוון  הקיבוץ,  על  שהכינו  סרט 
מצרפת  המייסדים  שקבוצת 
העולים  וקבוצת  סגורה  הייתה 

משנית  הייתה  אפריקה  מצפון 
על  מידע  הכיל  הסרט  בעיניהם 
ופחות  הקיבוץ  הקמת  תקופת 
זאת  ובכל  החמישים,  שנות  על 

של  בסרט  תמונה  מצאתי 
את  שריגשה  תמונה  פרוספר, 
לראשונה  אחיו  את  שראה  משה 
הקיבוץ,  של  חציר  עגלת  על 

תמונה שלא ראה קודם מעולם.
במהלך הסיורים והתחקיר גיליתי 
המושב  של  העלמין  בבית  יש  כי 
"אלמונים  כתוב  שעליו  קבר 
מתקופת קיבוץ נווה אילן -1946
עורר  כמובן  זה  קבר   ,  "1956
מייד סקרנות ותקווה, מיהם אותם 
כתובים  היו  הקבר  על  אלמונים. 
עשרים  בן  תינוק  של  פרטים  רק 

יום.

יצחק  המושב,  למזכיר  פנינו 
רב  ועם  עימו  פגישה  וקבענו  בש, 

הישוב, הרב אברהם חרל"פ.
האלמונים.  קבר  על  שמענו  מהם 
שנים  מספר  לפני  כי  מסתבר 
והחלו  בהרחבה  המושב  החל 
לבנות שכונה חדשה מצפון לבתי 
המערבים  המורדות  על  המושב 
הקיבוץ  מנערי  אחד  הגבעה.  של 
במקום  גילה  באיזור  שטייל 
מספר קברים, עם תחילת הבניה 
הבניה  ואזור  הבתים  התקרבו 
הישוב  מזכיר  אלה.  לקברים 
הישוב  רב  עם  אחת  בעצה 
החליטו שמעבירים את הקברים 
המושב.  של  העלמין  לבית 
זה  היה  מסומן,  היה  אחד  קבר 
קברה של מניה פלטה שנפטרה 
הועברה  היא   ,1953 בפברואר 

במושב.  העלמין  בבית  לקבורה 
שנולדו  תינוקות  שני  גם  שם  היו 
ביקשה  משפחתו  אחד  בקיבוץ, 
לקבור בעצמה וקיבלה את גופתו, 
נקבר כאמור  השני 
האלמונים.  בקבר 
חברה  אנשי 
את  שעשו  קדישא 
אמרו,  המלאכה, 
הרב  עדות  לפי  כך 
יש  כי  והמזכיר 
של  שרידים  שם 
גופות.  שלושה  עוד 
כולן הועברו לקבר 

האלמונים.
שלי  מהתחקיר 
והחוברת שקיבלתי 
על תולדות הקיבוץ 
ברור כי אין חללים 
מי  כל  חסרים, 
בתקופת  שנהרג 
הקיבוץ ידוע איפה נקבר. ידוע גם 
השחרור  מלחמת  ובזמן  לפני  כי 
בשל האש על הקיבוץ קברו את 
החללים בואדיות מסביב לקיבוץ 
קום  לאחר  מירי.  מוגנים  שהיו 
לא  החמישים  ובשנות  המדינה 
הייתה סיבה לקבור בואדי וקברו 

את הנפטרים בבוסתן.
הראו  ששמעתי  העדויות  כל 
האלמונים  משלושת  אחד  כי 
הקבורים היום בבית העלמין של 
)פרוספר(  מסעוד  הוא  המושב 
אף  לא להשאיר  אבוטבול. בכדי 
אבן לא הפוכה, ביקשתי גם לבדוק 
לפתיחת  היתכנות 
בדיקה  הקבר. 
היועמ"ש  בעזרת 
של הארגון הראתה 
הקבר  שפתיחת 
בדיקות  לצרכי 
כמעט  היא   DNA
אפשרית  בלתי 
שכזה  חוקי  והליך 
וקשה  מסובך  יהיה 

מאד.
את  לסיים  בכדי 
החלטנו,  הפרשה 
עם  אחת  בעצה 
של  זכרו  את  להנציח  משה 
הוכן  הקיבוץ,  בשטח  פרוספר 
גדר  על  שנתלה  הנצחה  שלט 
הצריף  של  שרידיו  מול  האבנים 

שבו נורה ונהרג פרוספר. 
יהודי  משה,  פרוספר,  של  אחיו 
שיוכל  מקום  רוצה  עדיין  מאמין, 
להגיד קדיש לידו לזכרו של אחיו, 
עם  בקשר  כעת  עומד  הארגון 
המושב כדי להוסיף את שמו של 
פרוספר לקבר האלמונים. שישים 
שנה אחרי מותו של פרוספר, יבוא 
סוף לסיפור והוא יוכל לנוח בשלום 
ואחותו  אחיו  וגם  משכבו.  על 
יוכלו  שעדיין חיים בישראל עימנו 
והם  נפתרה  התעלומה  כי  לדעת 
שנאספו  מהעדויות  היום  יודעים 
על חייו של פרוספר בקיבוץ, מה 
עשה בערב האחרון לחייו ובעיקר 

היכן מקום קבורתו.

מאמר מאת יוסי צור-חבר ועדת הנצחה
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טל קרמן נהרגה ב 5 למרץ 2003 עם עוד 16 נוסעים כשהייתה בדרכה מבית הספר 
לביתה באוטובוס קו 37 בחיפה.

הגמל של טל: סיפורה של הנצחה

נולדה בחיפה בשנת 1985,  טל 
החיצוני שלה,  בילדותה המראה 
והעיניים  הזהובים  התלתלים 

לב  תשומת  את  משכו  הירוקות 
טל  צעיר  מגיל  אותה.  הסובבים 
אהבה לחקור את הסובב אותה 
מלאה  הייתה  צעיר  מגיל  וכבר 
לה  שעזרה  תמידית,  בשמחה 
רבים.  אנשים  עם  קשר  ליצור 
ילדה  טל  נשארה  כשהתבגרה 
חברותית וחיה חיי חברה ענפים. 
ספרים,  לקרוא  אהבה  היא 
ידעה  שלרובם  לשירים  להאזין 
ידועה  את המילים בנוסף הייתה 
הייתה  טל  לחיות.  בחיבתה 
בוגרת  מאוד  גם  אך  ילדותית 

לב  לה  היה  ודעתנית.  עצמאית 
לסובבים  רגישה  ונשמה  רחב 
ואפילו  אדם  לבני  אם  בין  אותה 

היתה   טל  של  בליבה  לחיות. 
פינה חמה ומיוחדת לגמלים. אמה 
היה  "העולם  כי  של טל מספרת 
ורקע.  תפאורה  במה,  בשבילה 
ומאושרת  חופשייה  הייתה  היא 
ססגוניות  הרבה  לו  והוסיפה  בו 
ביומנה  והתלהבות."  שמחה 
נשאר איור של גמל שטל איירה 
גמל  של  איור  השיעורים.  באחד 
צייר  מורדילו,  האומן  רגלי  ורגליו 
לאחר  מיד  אהבה.  מאוד  שטל 
תילתן  מכללת  בעזרת  הפיגוע 
בחיפה הופקה מדבקה עם איור 

"החיוך  והמשפט  מהיומן  הגמל 
של טל לא קמל".

זה בצירוף הגמל מהווים  משפט 

שבעזרתו  הציור  את  למעשה 
אנו, משפחתה של טל, מנציחים 
השנה  יום  לקראת  אותה. 
דרך  המשפחה  פנתה  החמישי 
אתר אינטרנט, המנציח את טל, 
של  הגמל  את  לצבוע  בבקשה 
טל. הגמל שגודלו ביומן היה כ 5 
צילום  דף  של  לגודל  הוגדל  ס"מ 
ואנשים הוזמנו לצבוע את הגמל 
לזכרה. היעד ליום השנה ה 5 היה 
1826 גמלים כמניין הימים ללא 
ולמשפחה  לאנשים  מעבר  טל. 
למוסדות  גם  הופנתה  הפנייה 

טל קרמן, ז"ל.

ובעולם,  בארץ  וקהילות  חינוך 
חלק  לקחת  נתבקשו  אשר 
ביום  זה.  ייחודי  הנצחה  במפעל 
 4000 מעל  נמנו  החמישי  השנה 
ההנצחה  פרויקט  ומאז  גמלים 
אחרי  גם  נמשך,  טל"  של  "הגמל 
השנה,  העשירי.  השנה  יום 
בעקבות פנייה מחודשת והצבת 
רף של 000 10 גמלים נחצה גם 
קו זה ביום ה 5 למרץ 2013. כל 
ומוצגים  נסרקו  שנצבעו  הגמלים 
ההנצחה  באתר  מיוחד  בדף 
www.Tal- .לזכרה של טל קרמן

Smile.com
בצביעת  חלק  הנוטלים  מבין 
היה  הנייר  דפי  גבי  על  הגמל 
אריאב  עמרי  הסטודנט  גם 
הבינתחומית  מהמכללה 
מסר  עמרי  כאשר  בהרצלייה. 
את הגמלים למשפחת קרמן הוא  
את  להפוך  הרעיון  את  העלה 
לווירטואלי  הגמל  צביעת  מפעל 
היה  הרעיון  במחשב.  צביעה   –
חדשני ופורץ דרך. תחילה נבחנו 
את  לממש  דרכים  וכמה  כמה 
הוחלט  לבסוף  אשר  עד  הרעיון 
ידי  על  הגמל  צביעת  את  ליישם 
שילוב הגמל ביישום קיים. תחילה 
בתוכנות  הגמל  את  לשלב  ניסו 
נותרה  לא  לבסוף  אך  קיימות 
למפתחי  לפנות  אלה  ברירה 
מקצועיים  )אפליקציה(  יישומים 
אשר מתמחים ביישומים גרפיים. 
ניסיונות  של  כשנתיים  לאחר 

מפתח  לבסוף  נמצא  כושלים 
בירור  לאחר  אשר  בקליפורניה 
לקח  טרור  בחלל  אכן  שמדובר 
על עצמו לשלב את הגמל באופן 
אותו  את  לצבוע  יהיה  שאפשר 
על  ביומנה  איירה  שטל  הגמל 
אפל.  חברת  של  טאבלט  גבי 
היישום הושק לקראת יום השנה 
ה 10 וקושר לרשתות חברתיות. 
הגמלים שנצבעו שנשלחים דרך 
"הגמל  לדף  ומצורפים   Ipad ה 
של טל" בפייסבוק. כל העוסקים 
החל מעמרי דרך מפתח היישום 
וכלה במתחזקי דפי הרשת עשו 

זאת בהתנדבות.
של  לזכרה  לאתר  בנוסף  כיום 
בדף  גם  טל  מונצחת  קרמן  טל 
פייסבוק אשר בו מוצגים בגמלים 
אביה  רון  באפליקציה.  שנצבעו 
"אני מאמין שכול  של טל מסיים 
עדיין  היא  טל  את  זוכרים  עוד 
הרשת  בעזרת  כיום  איתנו" 
לסמן  ניתן  פייסבוק  החברתית 
העולם  כל  את  ולשתף  לייק 
טל.  של  הקצרים  חייה  בסיפור 
את  לצבוע  כולם  את  מזמין  אני 
  Ipad הגמל אם על גבי נייר או ב
לציין לייק לדף הפייסבוק "הגמל 
של טל" וכך לשמר את זכרה של 

טל לנצח.
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להכניס יהושוע כמו בעיתון קודם

להגדיל תמונות אמנון יהושוע ושרה

יהושע כהן, לשעבר יו"ר הארגון, 
במועצה  הארגון  כנציג  מונה 
בועדת  וכחבר  לאומי,  לביטוח 
המועצה.  של  הציבור  פניות 
הציבור  פניות  ועדת  כחבר 
קורא לחברי הארגון אשר  אני 
המוסד  מול  בבעיות  נתקלים 
חשים  ואשר  לאומי,  לביטוח 

להפנות  עוול,  עימם  נעשה  כי 
מנת  על  פניותיהם,  את  אליי 
פניות  לוועדת  שאעבירם 

הציבור.
ליהושוע  לפנות  מוזמנים  אתם 

בטלפון 054-2286339

יהושע כהן מונה כנציג הארגון במועצה לביטוח 
לאומי וכחבר בועדת פניות הציבור של המועצה 



כנגד כל הסיכויים

לילד בן שנה  אין הרבה סיכויים 
כשפצצת  חודשים  ושלושה 
לידו, רסיס עובר  נוחתת  מרגמה 
נשימה  ללא  והוא  מוחו,  דרך 
אימו   ,)48( ירד  ליה  דופק.  וללא 
לידו באותו  של אריאל, שהייתה 
רגע נורא ונפגעה גם היא מרסיסי 
שקרה  במה  נזכרת  הפצמ"ר, 
לפני כ-12 שנה, ביום שהתחיל 
הראשון  "ברגע  לכאורה:  כרגיל 
זה מאוד מבהיל. כלל לא קלטתי 
הצוותים  כשהגיעו  נפצענו.  ממה 
שאריאל  ראיתי  הרפואיים 
התחיל להכחיל, וממש נלחצתי". 
כשצוותי החילוץ הגיעו למקום הם 
מצאו תינוק שאינו נושם, שבגופו 
מספר רסיסים, כשאחד מהם אף 
חדר לראשו. הצוותים הרפואיים 
החלו בפעולות החייאה והנשמה, 
נוסע  שהאמבולנס  כדי  תוך 
החולים  בית  לכיוון  במהירות 
ליחידת  הוכנס  אריאל  סורוקה. 
בלי  דם,  לחץ  ללא  הטראומה 
 - מורחבים  אישונים  ועם  דופק 
סימנים שהעידו על מצבו האנוש. 
זיהו  באריאל  שטיפלו  הרופאים 
למרות  לפעום  ממשיך  לבו  כי 
לו  הזריקו  הם  רב.  דם  שאיבד 
אשר  פעולה  ונוזלים,  אדרנלין 
ואת  הדם  לחץ  את  החזירה 
הוא  מכן  לאחר  מיד  הדופק. 
הועבר לבדיקת CT, שם התברר 
כי הרסיס חדר למוחו של אריאל 

ועבר דרכו לכל רוחבו.
הרופאות  אחת  גור,  רות  ד"ר 
כי:  ציינה  באריאל,  שטיפלה 
חלק  גדול.  נזק  עשו  "הרסיסים 
ולכן  לתקן,  הצלחנו  לא  מהנזק 
יש לו עד היום חולשה ביד וברגל. 
קשה,  מאוד  במצב  היה  אריאל 
שמעט מאוד יוצאים ממנו בחיים. 
מבוגר  לאדם  קורה  היה  זה  אם 
אחוז  היה  לחיות  שלו  הסיכוי 
הספרות  פי  על  למעשה,  אחד. 
אין מקרה מתועד של  הרפואית, 
אדם שהיה במצב כזה ויצא מזה 

בחיים!".
נוסף  נס  אז  מספיק,  לא  זה  ואם 
שפגע  מרסיס  כתוצאה  נרשם 
אריאל.  של  השדרה  בעמוד 
פוגע  היה  והרסיס  "במידה 

בחוט השדרה, אריאל היה נותר 
התחתון"  גופו  בפלג  משותק 
שלמחרת  ביום  הרופאים.  ציינו 
יוסי  שהאב  בעת   - הפציעה 
)50( התראיין לתוכניתו של רפי 
רשף וסיפר כי מצבו של אריאל 
הרופאים  החליטו   - משתפר 
שיש לנתח את אריאל בדחיפות 
בגבו, כדי לעצור את דליפת נוזל 
לזיהום  חשש  ולמנוע  השידרה 
ד"ר  חייו.  את  לסכן  עלול  שהיה 

קטיף  מגוש  )הרופא  נמיר  סודי 
שפינה  בכך  אריאל  את  שהציל 
אותו בדחיפות ל"סורוקה" תוך-
טוען  באמבולנס(  טיפול  כדי 
שהדליפה  מסתבר  בדיעבד  כי 
שנגרמה   - השידרה  נוזל  של 
תרמה   - בגב  הרסיס  מפגיעת 
דווקא להצלתו של אריאל, בכך 
שנוצר  הלחץ  את  שהפחיתה 

בראשו כתוצאה מהפגיעה.
סיפרה:  אריאל,  של  אימו  ליה, 
של  שבועות  שלושה  "אחרי 
טיפול-נמרץ  במחלקת  אשפוז 
השיקומי  לביה"ח  אריאל  הועבר 
ושם  בירושלים,  "אלין"  לילדים 
להכרה  בהדרגה  חזר  הוא 
מלאה. פתאום הוא "נולד  מחדש" 
כמו  דברים  לעשות  והתחיל 
הראש,  את  להרים  רגיל:  ילד 

להתהפך, לעשות "שלום" וכו'".
לאחר כשנה וחצי שוחרר אריאל 
מ"אלין" ולאט לאט השתלב בגן 
כשבמקביל  בעצמונה,  הילדים 
מדי  מטופל  להיות  המשיך  הוא 
בדיקות  עבר  ומידי-פעם  שבוע, 
שונות. אריאל: "כשהייתי בכיתה 
ברגל,  נוסף  ניתוח  עברתי   א' 
צורך  היה  לא  ה',  ברוך  ומאז, 
ייתכן  אך  נוספים,  בניתוחים 
עוד  לעבור  אצטרך  שבעתיד 
ללכת  לי  קשה  קצת   ... ניתוחים 
לעשות  מצליח  אני  אבל  ולרוץ, 
בסרטון  לכך,  מעבר  זה".  את 
לכבוד  אריאל  של  הוריו  שהכינו 
נראה  אף  שלו  בר-המצווה 
וכדורסל  כדורגל  משחק  אריאל 
מהצד  במבט  אומנם  חבריו.  עם 
הפציעה,  סימני  את  רואים  עדיין 
אך יותר ניכר הנס הגדול, וקשה 
להאמין שזהו אותו ילד שעבר את 
כל  את  הזאת,  הקשה  הפציעה 
השיקום  תהליך  ואת  הניתוחים 

הממושך.
יוסי, אביו של אריאל: "בהתחלה 
שהכל  וחשבתי  תמים  הייתי 
שהזמן  ככל  אך  ויסתדר,  יעבור 
את  יום-יום  רואים  אנחנו  עובר 
יש  אמנם  הפציעה.  השפעת 
מסכנים,  לא  אנחנו  אך  קשיים, 
שצריך.  מה  לעשות  ומשתדלים 
מסלול  באותו  שנים  כמה  אחרי 

אריאל  לזה.  מתרגל  אתה  חיים 
ואנחנו  רגילה,  בכיתה  לומד 
האפשר  במידת  משתדלים 
לגמרי.  רגילה  תהיה  שהמסגרת 
יצא  הוא  למשל,  שעבר,  בשבוע 
עם הכיתה שלו לטיול של יומיים 
בלי  הסתדר  והוא  הגולן,  ברמת 
של  החברים  שלנו.  מיוחד  ליווי 
לו בשעת  לעזור  אריאל שמחים 
שאריאל  הוא  והעיקר  הצורך, 

הינו ילד מאושר ושמח".
מתוך  שביעי  ילד  הינו  אריאל 
הקושי  למרות  ילדים.  תשעה 
כי  נראה  הילדים  כל  בגידול 
לא  "אני  חזקים.  מאוד  ההורים 
היא  "חזק"  ההגדרה  אם  יודע 
לראות  משתדלים  אנחנו  נכונה. 
תחום,  בכל  לשפר  אפשר  מה 

משבר,  רגעי  יש  לנו  גם  אבל 
ואנחנו יודעים שלא ניתן "להחזיר 
לכל  ושלא  אחורה"  הגלגל  את 

דבר יש פתרונות.
בתור אדם מאמין, איך זה השפיע 

על האמונה שלך?
למדוד  יודע  לא  אני  "תראה, 
לטובה,  הכל  עושה  ה'  אמונה. 
חלק  מבינים  איננו  אם  גם 
לא  זה  לנו,  קשה  אם  מהדברים. 
אלא  באמונה,  לספקות  גורם 
ייתכן  התמודדות.  מאיתנו  דורש 
התועלת  את  נבין  שבעתיד 
לנו  הנראים  מדברים  שצמחה 
נבין.  שלא  ייתכן  גם  אך  "רעים", 
ועושים  פשוטים,  אנשים  אנחנו 
לאריאל,  לעזור  יכולתנו  כמיטב 
ומודים לה' על כל הניסים שעשה 

עם אריאל ואיתנו".
שעובר  למי  ממליץ  אתה  מה 

פציעה דומה?
לא  ממליץ  אני  ראשון,  "דבר 
להיפצע ... אבל אם זה כבר קרה 
הקשיים  עם  להתמודד  צריך   -
ידיים. גם בשעה של  ולא להרים 
משבר יש להתגבר ולזכור שיש 
להתייאש.  שלא  אחריות  לנו 
הכי חשוב זה להיות אופטימיים 

ולדעת שהכל לטובה". 
ניתן  אריאל  על  הסרטון  את 
חיפוש  ע"י  ביוטיוב  למצוא 

המילים "אריאל ירד".  מומלץ !

זה היה לפני כ-12 שנה, כשאריאל ירד היה בן שנה ושלושה חודשים. בי' בניסן תשס"א סמוך 
לשעה 16:00 אחה"צ נפלו ביישוב עצמונה )שהיה בגוש קטיף( מספר פצצות מרגמה, מטרים 
ספורים מאריאל בזמן ששיחק מחוץ לביתו. בדרך נס, למרות הפגיעה במוח, למרות שלא 
נשם והיה ללא דופק ולמרות חור במכסה בלון הגז שהיה בסמוך  -  היום אריאל חי, נושם, 
לומד בכיתה רגילה ויוצא לטיולים. ד"ר רות גור, אחת הרופאות שטיפלה בו: "על פי הספרות 

הרפואית אין מקרה מתועד של אדם שהיה במצב כזה ויצא מזה בחיים!"

אריאל עולה למצוות.

אריאל לאחר ניתוח 
החזרת הגולגולת.

אריאל מיד לאחר הפציעה.
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מורה  מאלון  אגראניוני  שרה 
אריה.  בעלה  את  מאוד  אהבה 
היא הכירה אותו כשהיה לקראת 
הם  לחייו.  הארבעים  שנות  סוף 
שיפוצים  לאיש  כשנזקקה  הכירו 
שיטפל בביתה. השניים, שעבורם 
ידעו  השניים,  הנישואים  אלה  היו 
כי  הראשונה  בפגישתם  כבר 
שתפרח  טובה  בזוגיות  מדובר 
עם השנים, אך לא תיארו לעצמם 
ביניהם  יפריד  האכזר  שהגורל 
שהכירו  אחרי  קצר  כך  כל  זמן 
שהכירו  ביום  לזו.  זה  ונישאו 
ולאריה  ילדים  שני  היו  לשרה 
הקודמים.  מנישואיהם  שלושה 
אריה  הקשר  בתחילת  "כבר 
שאל אותי אם אני אוהבת חוות, 
לי  אמר  הוא  אז  שכן  לו  אמרתי 
אני אבנה לך אחת". תוך חודשיים 
ואריה החל  נישאו  בלבד השניים 
במלאכת בניית החווה באיתמר, 
לשרה,  לבנות  הבטיח  אותה 
יחד  "היינו  הראשונה.  בפגישתם 
לעבור  רצה  והוא  בסה"כ  שנה 
חווה.  שם  לבנות  כדי  לאיתמר 
בוקרים  אריה בא ממשפחה של 
לא  עוד  לשם  הגיע  ואז  בברזיל. 
התחיל לבנות והייתה חדירה של 
כדי  תוך  נרצח  והוא  מחבלים   2
שרה  נזכרת  היישוב"  על  ששמר 

בעצב. 
מה את זוכרת מאותו יום?

אריה  בבית.  הייתי  הזה  "בזמן 
הרגשה  לי  הייתה  אליי.  התקשר 
מקובל  אצל  הייתי  נעימה.  לא 
ממנו  והבנתי  האירוע  לזמן  סמוך 
באותו  לקרות.  עומד  רע  שמשהו 
ודיברנו  אליי  התקשר  אריה  יום 
לי  אמר  הוא  בערך.  דקות   10

שרה אני משאיר לך קצבה".
למה הוא אמר את זה?

אתה  למה  אריה  אותו  "שאלתי 
לי  אמר  הוא  זה.  את  אומר 
להתקשר אליו בעוד שעה ושיהיה 
ידע  כבר  הוא  כנראה  בסדר. 
לא  וזה  נרדמתי  שיחה.  באותה 
בשש  ואז  לי.  שמתאים  משהו 
להודיע  התקשר  הרב  בבוקר 
מכן  לאחר  נרצח.  שאריה  לי 
על  לי  והודיעו  הגיעה  המשטרה 

האסון הנורא".
ערבים  שני  חדרו  לחצות  סמוך 
איתמר.  שליד  הגדעונים  לגבעת 
ארנלדו  אל  התקרבו  השניים 
המאחז,  על  שמר  אשר  אריה, 
את  נטלו  קצר,  מטווח  בו  ירו 

נשקו, ירו בו שוב ונמלטו. בצה"ל 
מצאו  הרוצחים  כי  מעריכים 

מקלט בתוך שכם.
ארנלדו אריה, בן מרים ודוד, נולד 
אנוסים  למשפחת   52 בשנת 
שבברזיל.  אירישים  בכפר 
בת  בקר  חוות  הייתה  למשפחה 
עד  והתחנך  גדל  שם  דונם,  אלפי 
החליט   1975 בשנת   .22 גיל 
לגרעין  הצטרף  לישראל,  לעלות 
עבד  הגרעין  וכנציג  תל-אביב 
עם אנשי הקרן הקיימת לישראל 
הראשונות  האשקוביות  בבניית 
אריה  עסק  חייו  כל  באריאל. 
עבד  בשומרון,  בתים  בבניית 
מתוך  ובנאמנות  במסירות 
הארץ.  לבניין  שליחות  תחושת 
במעלה  בנה  הראשון  ביתו  את 
החליט   2000 ובשנת  ישראל, 
להקים חווה ובית בישוב איתמר. 
הישוב,  של  הדרומיות  בגבעות 
צופה לבקעת הירדן, הוקמה חווה 
לתפארת עם כבשים, תרנגולות, 
לילדים.  חי  פינת  וגם   – סוסים 
והצליח  ילדים,  מאוד  אהב  אריה 
לרתק אותם בסיפוריו על החיים 
היה  כי  מעידים  קרוביו  בברזיל. 
אדם בעל אישיות מדהימה, וניצל 
כל דקה מזמנו לבניין הארץ במו 

ידיו וכישרונו. 

איך הגבת?
"הייתי בהלם, אמרתי לעצמי שזה 
לא הגיוני כי רק לא מזמן דיברנו. 

אני ממש לא עיקלתי את זה"
מה את זוכרת ממנו?

שלו.  לב  הטוב  את  זוכרת  "אני 
הוא היה אדם טוב שחשב קודם 
על  כך  אחר  ורק  הסביבה  על 
אהבה  עם  אדם  היה  הוא  עצמו. 
את  לכבד  שאהב  גבולות,  ללא 
אהבת  לו  חשוב  היה  הבריות. 
לפרגן.  ידע  הוא  המשפחה, 
לפעמים אני נזכרת בחיוך הכובש 
שלו, הוא היה אדם באמת מקסים, 

חבל שזה היה כל כך קצר". 
מה חסר לך במיוחד?

"חסר לי הביטחון. הוא היה משרה 
עלי ביטחון רב. כשהוא היה באזור 
דבר,  משום  דאגתי  לא  פעם  אף 

וזה משהו שכרגע מאוד חסר"
איך מתמודדים עם האובדן?

מהחיים.  מפחדת  די  אני  "היום 
אחרי  עמוק:  במשבר  הייתי 
חודשים מהמקרה פשוט  שלושה 
נזקקתי  שנים   4 ובמשך  קרסתי 
לטיפולים, לא היה לי חשק לקום 
אדם  אני  בגדול  מהמיטה.  בכלל 
אפשר  אי  אבל  ואופטימי,  שמח 
מפתיעים,  החיים  איך  לדעת 

פתאום קיבלתי סטירת לחי". 
האמונה  את  איבדה  לא  שרה 
לדת.  צמודה  ונשארה  באלוהים 
והיא  השם  רצון  זהו  לטענתה 
למרות  זאת  לקבל  נאלצת 
ולמרות  היומיומיים,  הקשיים 
מבעלה.  לה  שיש  הזיכרונות 
בבריאות  עובדת  כיום  שרה, 
נשארה  מזכירה,  בתור  כללית 
לה  שיש  הקצרים  הזיכרונות  עם 
למען  לטענתה  שמת  מבעלה 
קידוש השם. "זה מה שהשם רצה" 

ציינה. 
מה היית מייעצת לאנשים לעשות 

כדי התמודד עם האובדן?
מה  יודעת  לא  ממש  אני  "האמת, 
אומרים  קשה.  בעצמי  לי  לייעץ, 
וממשיכות  חזקות  הן  שנשים 
הלאה אבל לי מאוד קשה. רציתי 
שהתחתנתי  הבעל  עם  להזדקן 
יקרה.  לא  כבר  זה  אבל  איתו, 

הלב שלי מת יחד איתו".
מה מחזק אותך היום?

אותי.  מחזקים  הם  "הילדים, 
הכח  את  לי  שנותנים  אלו  הם 
חייבים  ברירה,  אין  להמשיך. 

להמשיך הלאה".

הייתה לה הרגשה שמשהו רע עומד לקרות לבעלה, ואכן באותו יום נורא בשנת 2001 נרצח אריה 
אגראניוני מיריות של שני מחבלים שחדרו ליישוב איתמר בזמן שהיה עסוק בבניית ביתם החדש, 
ובשמירה על היישוב. שרה, שנישאה לו חודשים ספורים בלבד לפני שנהרג נזכרת: "רגע לפני שזה 

קרה הוא התקשר אליי להגיד לי שהוא משאיר לי קצבה. כנראה ידע שזה עומד לקרות. אני לא יודעת 
אולי זה היה אפילו באמצע האירוע עצמו"

"רציתי להזדקן עם הבעל
 איתו התחתנתי"

שרה אגראניוני.

אריה אגראניוני ז"ל.
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חבר  הוכרז  הכלכלי  מצבו  בשל 
ביהמ"ש  ע"י  רגל  כפושט  הארגון 
בתשלומים  לשאת  וחוייב  המחוזי 

חודשיים לקופת ביהמ"ש.
עורכת  עם  יחד  פנה,  הארגון  חבר 
פשיטת  בתיק  אותו  המייצגת  דינו, 
הרגל, למר יהושע כהן, נציג הארגון 

במועצת המוסד לביטוח לאומי.
לעובדת  לפנות  הוחלט  בארגון 

האר בחבר  המטפלת  גהשיקום 
האפשרות  את  לבחון  בבקשה  גון 
לסייע לחבר הארגון לפנים משורת 

הדין.
גמנהלת המחלקה המשפטית בא
הס אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד  גרגון, 

למידע  בהתאם  כי  בפנייתה  בירה 
דינו של  שנתקבל בארגון מעורכת 

האר חבר  נמצא  הארגון,  גחבר 
פשיטת  בהליך  סופית  בנקודה  גון 
העומדת  היחידה  והאופציה  הרגל, 
בפניו כיום הינה להגיע להסדר עם 

נושיו.
נומקו הטעמים בגינם סבור  בפניה 
להעתר  מקום  יש  כי  היציג  הארגון 
לבקשה ואף לישקול לאשר לחבר 

הארגון מענק לכיסוי חובותיו.
בין הסיבות שצויינו היתה העובדה 
השיקום  אגף  להוראות  שבהתאם 

גניתן מענק בשנתיים שלאחר הפי
גוע, עם זאת, בתקופה זו, היה חבר 
הארגון קטין וככזה לא התנהל כלל 
צויין  מכך  יתרה  כלכלית,  מבחינה 
של  הכלכליות  בעיותיו  כי  בפנייה 
חבר הארגון קשורות לנכותו אשר 

בפזרנות  להתנהל  אותו  הביאה 
מה שנוצל  כדי  עד  אחריות  גוללא 

בחינה הכלכלית לרעה ע"י מכרים 
בשל נכותו.

המוסד לביטוח לאומי שקל בכובד 
ראש את הפנייה, ולאחר בירור עם 
עורכת דינו של חבר הארגון, נאות 
לחבר  ואישר  לבקשה  להעתר 
הארגון סיוע לכיסוי חובות בסך של 
55,000 ₪ אשר חציו ניתן כמענק.

של  דינו  עורכת  פנתה  אלו  בימים 
המחוזי  לביהמ"ש  הארגון  חבר 

גבבקשה לאשר את ההצעה להס
דר המסתמכת על הסיוע שיתקבל 

מהמוסד לביטוח לאומי.
הארגון מאחל לחבר בהצלחה.

סיוע לחבר ארגון שהוכרז כפושט רגל

חייו של חבר הארגון, כיום בן 53, 
גרוש ואב לבת, לא היו קלים.

במשך שנים רבות, מיום פציעתו, 
נתון  היה  מקומו,  את  מצא  לא 
לחסדיהם של בני משפחתו, ונכנס 

ויצא מבתי הכלא.
חבר  השתחרר  שנים  מס'  לפני 
עושה  והוא  הכלא  מבית  הארגון 
להשתקם  כבירים  מאמצים 
ולחזור למוטב על מנת שלא ליפול 

כנטל על החברה.
עבר  מגוריו,  עיר  את  עזב  הוא 
החל  אחרת,  בעיר  להתגורר 
לעבוד והוא מתמיד בעבודתו מזה 

מס' שנים.
זאת ועוד, במסגרת שיקומו, משלם 
חבר הארגון את חובותיו בהוצאה 

לפועל.
לחבר  נשלחה  כחודשים  לפני 
סך  על  תשלום  הודעת  הארגון 
לדמי  חוב  בגין   ₪  30,000 כ- 
ביטוח לאומי ובהמשך אף עוקלה 

משכורתו.
תמוה  ניראה  החוב  של  גובהו 
הארגון  שחבר  העובדה  לאור 
 9 כ-  במשך  הכלא  בבתי  שהה 

שנים, לפיכך, פנה צביקה פוזיס-
שחק, יושב ראש הארגון, למנכ"ל 
המשרד לביטחון פנים וביקש את 
המאסר  תקופות  בקבלת  סיועו 

של חבר הארגון.
התקופות,  פירוט  קבלת  לאחר 
אשר הבהיר כי חבר הארגון שהה 
במאסר כ- 112 חודשים במהלך 
פנתה  האחרונות,  השנים   20
המשפטית  המחלקה  מנהלת 
אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד  בארגון, 
חובו  כי  וביקשה  הלאומי  לביטוח 
וזאת  שוב  יבחן  הארגון  חבר  של 

לאור הנתונים שהוצגו.

הארגון  ראש  יושב  פנה  במקביל 
פוזיס-שחק  צביקה  מר  היציג 
לביטוח  המוסד  סניף  למנהל 
לאומי בתל אביב וביקש את סיועו 

להביא לפתרון מהיר.
חבר  הוזמן  בבוקר  למחרת  כבר 
לביטוח  המוסד  לסניף  הארגון 
עודכן  חובו  מגוריו,  באיזור  לאומי 
בהתאם לנתונים שהובאו והועמד 

על סך של כ- 9,000 ₪. 
החוב  תשלום  נפרס  בנוסף, 
הארגון  חבר  אשר  לתשלומים 
יוכל לעמוד בהם ובמקביל הוצאה 
הודעה למעסיקו של חבר הארגון 
בדבר ביטול העיקול על משכורתו.
בהזדמנות זו מבקש הארגון היציג 
לחבר  שסייעו  לאנשים  להודות 
כהן,  עופר  מר  ובראשם  הארגון 
מנהל סניף הביטוח הלאומי בת"א 
המשרד  מנכ"ל  פלג,  רותם  ומר 

לביטחון פנים.
לאחל  הארגון  מבקש  כן,  כמו 
לחבר הארגון בהצלחה בשיקומו 

ובבחירתו לחזור לדרך המוטב.

סיוע לנכה פעולות איבה בביטול חוב דמי ביטוח לאומי

המחלקה המשפטית

חבר ארגון, אשר נפצע בגיל 17, פנה ליושב ראש הארגון היציג, מר צביקה פוזיס-שחק  לאחר 
שקיבל דרישה לתשלום חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי בסך של 30,000 ₪.

חבר הארגון היציג, שנפגע לפני 22 שנים, בהיותו בן 14 שנים, נקלע במשך השנים, בין היתר 
בשל נכותו, לקשיים כלכליים ולחובות כבדים.

לחזור אל מעגל העבודה
המרכז להכשרה ושיקום מקצועי ליד בי"ח לוינשטיין 

המיועד לאנשים בעלי מוגבליות, מפעיל כ- 15 קורסים 
המאפשרים לבוגרים להשתלב בשוק העבודה הפתוח.

למרכז מגיעים מכל  רחבי הארץ זכאי שיקום של המוסד 
לביטוח לאומי או משרד הבטחון וכן פונים באופן עצמאי.

הקורסים הקיימים במרכז, חלקם בפיקוח של משרד 
התמ"ת הם:

• אופטיקאות
• עיצוב ועריכת סרטי 

   וידאו
• עיבוד שבבי מחשב

• חשמלאי מוסמך
• תוכנית "מעברים"    

   לנפגעי נפש
• טכנאי מחשבים 

   ומנהל רשת
 • המשרד הממוחשב 

   ומזכירות

• עובדי השמה ומדריכים 
   שיקומיים

• מכינה ללקויי שמיעה
• מכינה לעולים

• עיצוב גרפי
• עובדי ייצור  

   באלקטרוניקה
• הנהלת חשבונות

• טכנאות שיניים
• רפרנטים  בביטוח 

   פנסיוני

לפרטים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00
טלפון: 09-7705700, פקס 09-7705770

WEB:WWW.MESHI.ORG.IL E-MAIL:MERCAZ@MESHI.ORG.IL
אחוזה 278, רעננה, בכל יום ג' בשעה 10:30 מתקיים סיור מודרך במרכז
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בין היתר נעשתה פניה ללונה פארק בתל-אביב, לפארק המים "אשקלונה",
למוזיאון תל-אביב לאומנויות וכן למוזיאון ירושלים.

כהן,  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
פנה  הארגון  וועד  בקשת  פי  על 
במכתבים אל מוסדות תרבות וכן 
ושמורות  הלאומיים  הגנים  לרשת 
את  להכליל  בדרישה  הטבע, 
ההסדר )במתן הנחה בעת רכישת 
כרטיס כניסה( הקיים עם נכי צה"ל 
נפגעי פעולות  גם על חברי ארגון 

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.
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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
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פנה  הארגון  וועד  בקשת  פי  על 
במכתבים אל מוסדות תרבות וכן 
ושמורות  הלאומיים  הגנים  לרשת 
את  להכליל  בדרישה  הטבע, 
ההסדר )במתן הנחה בעת רכישת 
כרטיס כניסה( הקיים עם נכי צה"ל 
נפגעי פעולות  גם על חברי ארגון 

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.

w
w
w
.ir
g
u
n
.o
rg
.il

7

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

19

הסעות תיירים • הסעות עובדים • הסעות 
לטיולים • הסעות לאירועים • הסעות לים המלח

דורון הסעות, מסיעים אתכם לכל חלקי הארץ 
טל’: 0524499807,

www.doronbus.co.il :אתר
 doronhasaot@gmail.com :אמייל 



המידע המפורט להלן נסמך על הוראות אגף שיקום נכים ו/או נוהלי האגף 
וחלקו אף מעוגן בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, תשי"ט-1959]נוסח 

משולב[ והתקנות לפיו. למידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות אגף שיקום נכים 
המפורסמות באתר האינטרנט של ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג 

WWW.IRGUN.ORG.IL

עדכונים שוטפים בנושאי זכויות והטבות

סיוע ברכישת רכב לשיקום כלכלי 
)הוראת אגף 61.01(

פחותה  אינה  נכותו  שדרגת  נכה 
וזקוק לרכב שישמש  נכות  מ-25% 
סיוע  לקבל  זכאי  הכנסה,  כמקור 
רכישת  על  מיסים  לתשלום  במענק 
למימוש  כלכלי.  לשיקום  רכב 
לעובדת  לפנות  יש  הזכאות 
השיקום. למידע נוסף על גובה הסיוע 
יש  הזכאות  למימוש  ולקריטריונים 

לעיין בהוראת אגף השיקום.

התקנת אביזרי עזר ברכב 
שאינו רכב רפואי

רפואי,  לרכב  זכאי  אינו  אשר  נכה 
לבטיחות  הרפואי  המכון  אולם 
בדרכים )המרב"ד( הגביל אותו עקב 
מכל  נהיגה  לאביזר  המוכרת  נכותו 
דוושת  הגה,  תפוח  כגון:  שהוא  סוג 
תאוצה בצד שמאל, מראה פנורמית, 
הגה  רגל,  בלם  יד,  מאיץ  עם  בלם 
לבקש  רשאי  וכו',  מרוכך/חשמלי 
מאגף השיקום במוסד לביטוח לאומי 
ביטוח  ספק  אצל  להתקנה  הפניה 
ו/או לבקש החזר כספי כנגד  לאומי 

הצגת חשבונית/קבלה.
האביזר  התקנת  או  רכישת  מימון 
במקרים  שנים.  לחמש  אחת  ניתן 
בהם קבע המרב"ד שעל הנכה לקבל 
שיעורי נהיגה ולעבור מבחן כשירות 
שהומלצו,  באביזרים  שימוש  לצורך 

אלא ימומנו במלואם ע"י בטל"א.

מערכת איתור ואיכון רכב
לרכב  נכותם  עקב  הזכאים  נכים 
לרבות  סמ"ק   2,000 בנפח  רפואי 
בנפח  ע"ש  נקוב  רכב  בעלי  נכים 
איכון  מערכת  להתקנת  זכאים  זה, 
ואיתור לרכב כולל דמי מנוי שנתיים 

במימון מלא של בטל"א.

זכאות לקבלת אישור הנחה 
במס רכישה בעת רכישת 

דירה למגורים לנכה )הוראת 
אגף 80.07(

ומעלה   19% נכות  דרגת  בעל  נכה 
שנקבעה לצמיתות או בן/בת זוג של 
הנכה שהוכר כאמור, זכאי לשלם מס 
 0.5% של  מינימלי  בשיעור  רכישה 
לצורך  זכות מקרקעין  רכישת  בעת 
מס  מחייב  ערכה  אם  גם  מגורים, 
ניתנת  הזכאות  יותר.  גבוה  בשיעור 
הזכאות  למימוש  בלבד.  פעמיים 
ניתן לפנות לעובדת השיקום בסניף 

המטפל.

זכאות לתשלום מענק 
דמי ביגוד שנתיים לנכים 
המשתמשים במכשירים 

אורתופדיים )הוראת אגף 
 )50.35

נכים בעלי דרגת נכות של 20% 
ומעלה ו/או נכים בעלי דרגת נכות 
של 10% ומעלה, שהוכרו לפני ה- 
1/1/1996 והומלץ להם ע"י רופא 
מומחה "עקב הנכות המוכרת" על 
שימוש במכשיר/אביזר אורתופדי 

כגון: מכשירי הליכה קצרים/ארוכים 
מתחת/מעל הברך, מייצב ברך, 

חגורת גב עם תומכים, סדים לידיים, 
מגני קרסול, וכד', זכאים לתשלום 

מענק ביגוד שנתי לכל תקופת 
השימוש במכשיר. נכים בעלי 

פגימות כגון: פרפלגים, קודרופלגים, 
קטועי גפה, עיוורון, המענק משולם 

אוטומטית ללא צורך בפנייה.

משורת  "לפנים  רפואי  טיפול 
הדין" לנכה המתבגר

לפחות  שנה   40 לו  שמלאו  נכה 

מ-50%  פחותה  אינה  נכותו  ודרגת 
לפחות  נכות   30% מתוכה  כאשר 
המפורטות  מהפגימות  באחת 
והוא   ,50.04 השיקום  אגף  בהוראת 
נוספת שאינה קשורה  חלה במחלה 
לנכותו המוכרת שהיא אחת מאלה: 
מערכת העצבים, כלי דם, לב. זכאי 
רפואיים  ושירותים  טיפולים  לקבל 
בין היתר: תרופות, אשפוז  הכוללים 
עזר רפואי,  ציוד  וטיפול אמבולטורי, 
טיפול סיעודי על פי נהלי האגף, החזר 
תוספת  לטיפול,  נסיעה  הוצאות 
רפואית.  הזולת  עזרת   – משקולות 
למימוש הזכאות יש לפנות למרפאת 

השיקום.

טיפולי פיזיותרפיה לנכה 
מתבגר קטוע/פגוע גפיים

נכים בגיל 65 ומעלה המוכרים בגין 
קטיעה ו/או פגיעה בגפיים תחתונות 
בכיסא  או  בקביים  המשתמשים 
גפיים  קטועי  נכים  ו/או  גלגלים, 
 50% נכות  דרגת  בעלי  עליונות 
ומעלה המשתמשים בתותבות אשר 
סובלים מכאבים בכתפיים ו/או בגב, 
פיזיקאליים  טיפולים  לקבל  זכאים 
להכרה  תביעה  בהגשת  צורך  ללא 

כנכות מוסבת.
יינתנו  הפיזיקאליים  הטיפולים 
ובאישור  מומחה  רופא  בהמלצת 
רופא מוסמך מחוזי. תוכנית הטיפול 

תקבע על ידי פיזיותרפיסט.

זכאות להשתלות שיניים
לנפגעי נפש ונפגעי 

תסמונת בתר חבלתית-
PTSD  - יישום הסכם 

מנכ"ל מיוני 2011                                                                                                                    
נכים נפגעי נפש ונפגעי PTSD בעלי 
סימול פגימה 70 בעלי דרגת נכות 

הם  יהלומי  ואמנון  קמחי  שרה 
שניים מתוך חמשת חברי ועד 
לשניים  מעבר  היציג.  הארגון 
מנדלביץ',  יוסי  בוועד  חברים 
פוזיס- וצביקה  יצחק  מוקי 
הארגון.   יו"ר  גם  שהוא  שחק, 
בוועד  האלמנות  נציגת  קמחי, 
ויו"ר ועדת רווחה, ויהלומי נציג 
הנכים בוועד, גזבר הארגון ויו"ר 
חברים  השניים  כספים.  ועדת 
בוועד מפברואר 2011, ויסיימו 
את הקדנציה שלהם בפברואר 
2014. מעבר לעזרה היומיומית 

שהשניים מגישים לחברי הארגון, 
יחד עם חברי הוועד הנוספים, יצרו 
קשרים חדשים עם מוסדות וגופים 
כגון:  לפניהם,  בתקופה  היו  שלא 
עוד  ועוד.  צה"ל  נכי  צה"ל,  גמלאי 
הופיעו עם שאר חברי הוועד בפני 
ועדות שונות בכנסת ח"כים שרים 
את  להעלות  במטרה  הכול  ועוד, 
מעבר  היום.  לסדר  היציג  הארגון 
לכך לקחו השניים חלק במספר 
פרויקט  ביניהם  פרויקטים, 
של  שיקומי  פרויקט   – החממה 
משרד  ידי  על  שמומן  המדינה 
נכים  שיקום  שמטרתו  הבריאות, 
פעולות  ונכי  הביטחון  משרד  של 
איבה. כמובן שאי אפשר לשכוח 
שונים  אירועים  הכיף,  ימי  את  גם 
ילדי  של  מצווה  הבר/בת  וחגיגת 
לכותל,  נסיעה  הכוללת  הארגון 
בבית  אירוח  כשהשיא  מתנות, 
נשיא המדינה.  עם  ומפגש  הנשיא 
את כל הפרויקטים האלו מנהלים 
בראשות  המשרד  צוות  ומפיקים 

המנכ"ל וחברי הוועד.
הרבים  הפרויקטים  למרות 
התפקידים  אחד  והתובעניים 
הקשים ביותר של חברי הועד הינו 
הארגון,  לחברי  יומיומי  סיוע  מתן 
למרכז  יום  מדי  המתקשרים 
ומבקשים עזרה בהתמודדות עם 
לאומי,  ביטוח  של  הבירוקרטיה 
ייעוץ  וכן  בהלוואות  וסיוע  מתן 
כל  את  כי  לציין  מיותר  משפטי. 
הועד  עושה  הללו  התפקידים 
בהתנדבות מלאה וללא כל שכר. 
השניים מגיעים לארגון כמעט מדי 

יום ועובדים גם 10 שעות ביום. 

ולמה אתם עושים את זה?
קמחי: "כי זה ממלא אותנו. אנחנו 

נהנים לעזור לחברי הארגון."
יהלומי: "אנחנו חלק מהארגון הזה, 
לכן חשוב לנו לעשות טוב לכמה 

שיותר אנשים".

עם איזו פעולה אתם הכי מרוצים?
נוגעים  שאנו  "התחומים  יהלומי: 
אחד  אך  ומגוונים  רבים  בהם 

החשובים לדעתי זה חיזוק הקשר 
עם ביטוח לאומי. רבים החברים 
בירוקרטיה,  עם  המתמודדים 
בראשותו  הטוב  הקשר  ובזכות 
פותרים  אנו   - כהן  יהושוע  של 
טובה  בצורה  בעיות  לחברים 

יותר ומהירה יותר".

יש לך דוגמא לעזרה בסיוע לחבר 
ארגון מול ביטוח לאומי?

קיבלה  שמישהי  מקרה  "היה 
למקובל  בניגוד  דירה  שכירות 
שלנו  מפעילות  כתוצאה 
הטובים  מהקשרים  וכתוצאה 
הגענו  לאומי.  בביטוח  לנו  שיש 
לדרגות הגבוהות ביותר בביטוח 
לאומי, נאבקנו מאבק עיקש ורצוף 
דבר  של  בסופו  אך  מכשולים 
הצלחנו. חשוב לציין כי הנסיבות 
הצלחה  נחלנו  לכן  מיוחדות  היו 

גדולה".
חברי הועד נבחרים אחת לשלוש 
הקרובות  בבחירות  שנים. 
 2014 בפברואר  שיתקיימו 
להגיש  ויהלומי  קמחי  מעוניינים 
שוב מועמדות ולהמשיך בתפקיד 
עם  מר יהושוע כהן. הם מאמינים 
כי יבחרו שוב מתוך רצון להמשיך 
לעזור לחברים. קמחי: "אנו רואים 
ומקווים  גדולה  שליחות  בכך 
להמשיך לעשות זאת שלוש שנים 
שעשינו  מה  כל  אחרת  נוספות 
שפיתחנו  הקשרים  וכל  היום  עד 

עלולים לרדת לטמיון".
הינה  קמחי  כי  לציין  חשוב  עוד 
גזבר  ויהלומי  רווחה  ועדת  יו"ר 
הארגון.  של  הכספים  ועדת  ויו"ר 
כחלק מתפקידה של קמחי כיו"ר 
ועדת רווחה היא נאלצת לא מעט 
כספיות  בעיות  עם  להתמודד 
הארגון,  חברי  נקלעים  אליהם 
של  תקצוב  חוסר  נוכח  אולם 
הארגון כולו יוצר קושי להתמודד 
ולהגיש סיוע לכל הדורשים. קמחי: 
לארגון  הגיע  הנוכחי  "כשהמנכ"ל 
נושאים  בשני  לטפל  ביקש  הוא 
ראוי  תקצוב  היעדר  מהותיים: 
כמתבקש בארגונים מקבילים וכן 

בית  היעדר   של  נוספת  בעיה 
הדחיפה  בזכות  וסניפים.  קבע 
במרב  פעלנו  שלו  והגיבוי  שלו 
המנכ"ל  השאר  בין  המאמצים. 
גייס  לצורך כך את עו"ד זורח 
בבג"ץ  אותנו  שייצג  רוזנבלום, 
בעתיד.  להגיש  נצטרך  שאולי 
נפגשנו  וביוזמתו  בעידודו  וכן 
ושרים  כנסת  חברי  המון  עם 
זה.  לנושא  מודעות  להביא  כדי 
לוביסט  להם  שיש  ארגונים  יש 
שעושה את זה, אך מכיוון שלנו 
אין כסף אנו עושים זאת בעצמנו. 
חברי הארגון לא יודעים אבל זאת 
זה מתחיל בשיחת  עבודה קשה. 
במרדפים  כנסת,  לחבר  טלפון 

אחריהם ואחר כך בפגישות".

ואיך זה התקדם?
חברי  של  מודעות  קיבל  "הנושא 
יצא מכתב משר  ואפילו  הכנסת 
הקורא  האוצר  לשר  הרווחה 
היינו  הללו.  הבעיות  לפתור  לו 
מקווים  ואנו  רבות  בפגישות 
תיפתר.  זאת  שבעיה  ומאמינים 
שום  לנו  יהיה  שלא  צידוק  אין 
בית- לנו  יהיה  ולא  ראוי  תקציב 
קבע, אין סיבה שאנשים מהצפון 
עם  ויסחבו  אביב  תל  עד  יגיעו 
סיבה,  ואין  לכאן,  עד  אוטובוסים 
אומר  תמיד  שלנו  שהמנכ"ל  כמו 
יתוקצב  לא  שלנו  כמו  שארגון 
בשעה  בטח  מהמדינה,  כראוי 
לנו במשרד  שארגונים מקביליים 
בסכומי  מתוקצבים  הביטחון 

עתק".
מתוקצב  אינו  שהארגון  מכיוון 
רבים  מתרומות  ברובו  וממומן 
לקבל  זוכים  שאינם  החברים 
ההלוואות  מקרנות  הלוואות 
והסיוע. ". חוסר התקצוב גם גורם 
אדם  כוח  במינימום  לפעול  לנו 
רווחה,  כמו  מחלקות  לנו  ואין 
המחויבות  ושיקום  משאבים  גיוס 
מעט  לא  שלנו.  כמו  מארגון 
 10,000 של  הלוואות  מבקשים 
פחות  מקבלים  בסוף  אך  ש"ח  
רוצים  ממה שביקשו בגלל שאנו 
לעזור לכמה שיותר אנשים אבל 
מציינת  מאוד."  מוגבל  הכסף 

קימחי. 

ולרוב מדובר במקרים חשובים?
מדובר  כן.  "בהחלט  קמחי: 
באנשים שרוצים לקנות תרופות, 

מזגן, מכשירי שמיעה וכו". 
מחלקת  לשנה  אחת  לזה  מעבר 
מלגות  הועד  חברי  ושאר  קימחי 
לימודים לחברי הארגון ולילדיהם. 
לידי  בא  התקצוב  נושא  כאן  גם 
הארגון  שכספי  ומכיוון  ביטוי 

אם אתם מכירים את השם שרה קמחי ואמנון יהלומי סביר להניח שנזקקתם לעזרת הארגון והם שמחו לעמוד 
לרשותכם בנושא כספים, הלוואות, רווחה או סתם לאוזן קשבת לסיוע הנחייה ותמיכה. אם אתם לא מכירים אז 

זה הזמן להציג את חברי הועד שעבדו ימים כלילות עבורכם. קימחי: "הארגון הזה הוא הבית השני שלנו"

יחסית ועד הארגון: כתבת פרופיל מצומצם  מספר  דלילים 
למרות  זאת.  מלגה  לקבל  זוכים 
זאת בשנה החולפת חולקו כ 300 
הלוואות לחברים וכן כ 64 מלגות, 
בהתחשב  להערכה  ראוי  מספר 

בתנאיו המינימליים של הארגון. 
לא  פה  העבודה  "תראה  יהלומי: 
וגם התנאים קשים. חשוב  פשוטה 
לנו לציין את המנטור שלנו יהושוע 
מצליחים  אנו  שבזכותו  כהן, 
בכל  לנו  עוזר  כהן  שלנו.  בתפקיד 
לפועל את  להוציא  לנו  ועוזר  דבר 

התוכניות שלנו. חשוב לנו שהארגון 
קשה  עבדנו  טלטלות.  יעבור  לא 
חייבים  והיינו  היציבות  על  מאוד 
ולחדש  חדשים  קשרים  ליצור 
קשרים שניזוקו בעבר. עשינו זאת 
מאמין  ואני  ביותר  הטובה  בצורה 
גם  זאת  לעשות  שנמשיך  ויודע 

בעתיד".
ונותן.  תומך  צוות  פה  "יש  קימחי: 
עובר  מהפקידות,  מתחיל  זה 
יהושוע  דרך  הועד,  חברי  דרך 
עו"ד  הלל  בעמית  התברכנו  כהן, 

שדוחף  חדש  מקצועי  מנכל  שהוא 
ראינו,  שטרם  במקצועיות  קדימה 
נרתמים  פה  כולם  הארגון.  ויו"ר 
מאמינה  אני  כמה שאפשר.  לעזור 
שנמשיך לעשות את העבודה שלנו 
שהארגון  מאמינה  ואני  בעתיד  גם 
שיצרנו  מהקשרים,  ליהנות  יוכל 
ומהאתגרים שהצבנו גם בהמשך".

בברכת שנה טובה ומועדים לשמחה
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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 ניתן לפנות לעובד/ת השיקום במוסד לביטוח לאומי.

זכויות והטבות הורים שכולים של 20% ומעלה זכאים לטיפול 
של השתלות שיניים. נכים כאמור, 

בעלי דרגת נכות של 10% 
שהוכרו לפני ה1/1/96 ונזקקים 
לשתלים, בקשתם תועבר לעיון 

והחלטת הרופא המוסמך הראשי. 
נכים העונים לקריטריון הנ"ל 

וזקוקים להשתלות שיניים רשאים 
לפנות למרפאת מחוז השיקום 

לקבלת הסבר על התהליך 
למימוש הזכאות.

דמי ניידות מוגדלים לנכים 
פגועי כליות

נכה המוכר על פגיעה כלייתית 
שדרגת נכותו המוכרת בגין פגיעה 

זו בלבד של 50% ויותר ומבצע 
טיפולי דיאליזה, זכאי לקבל דמי 

ניידות לפי רמה ד' פלוס 30%.
בדרגת  ממשותקים  לנכים  ליווי 
נכות +100 נכה משותק מעל גיל 
הרופא  רשאי  לליווי,  הנזקק   50
שעות   8 לאשר  המחוזי  המוסמך 
מלווים.  בוועדת  צורך  ללא  ליווי 
 8 ל  מעבר  צורך  וקיים  במידה 
שעות יופנה הנכה לוועדת מלווים. 

הבראה לנכים הסובלים 
ממחלת קצרת )אסטמה( 

)הוראת אגף 50.08(
נכים בעלי דרגת נכות 20% 
ומעלה המוכרים בגין מחלת 

קצרה )אסטמה( על רקע אלרגי, 
זכאים להבראה שנתית בערד או 

בים המלח. למימוש הזכאות יש 
לפנות למרפאת מחוז השיקום. 
למידע נוסף נא לעיין בהוראת 

אגף.

זכאות להחזר כספי בגין 
ביקור יעוץ אצל רופא פרטי
זכותו של כל נכה לדרוש ולקבל 

 SECOND( חוות דעת נוספת
OPINION( זכות זו מעוגנת בחוק 
זכויות החולה. נכה המעוניין לקבל 

חוות דעת נוספת מרופא מקצועי 
להערכה על מחלתו המוכרת 

ודרכי הטיפול בה, יודיע על כך 
לרופא המחוזי ויקבל את אישורו 

המוקדם. עבור חוות דעת זכאי 
הנכה להחזר כספי עד 700 ₪ 

בכפוף להגשת חשבונית מקורית 
וצירוף העתק חוות דעת. נכה 

זכאי לקבל עד שלוש חוות דעת 

פרטיות בשנה.

החזר כספי בגין תיקון ציוד 
עזר רפואי

עקב  רפואי  לציוד  הזכאי  נכה 
לו  סופק  אם  בין  המוכרת,  נכותו 
ע"י בטל"א, ובין אם נרכש באישור 
לקבל  זכאי  מחוזי,  מוסמך  רופא 
לתיקון   ₪  700 עד  כספי  החזר 
מכשיר אחד כנגד הצגת חשבונית.
ל-  מעל  שעלותו  מכשיר  תיקון 
700 ₪, על הנכה להגיש למרפאת 
שתועבר  מחיר  הצעת  השיקום 
לאישור הממונה על אבזרים וציוד 
לאשר  בסמכותו  אשר  רפואי, 
לאשר  או  התיקון  עלות  החזר 

הלפה מוקדמת של המכשיר.

ציוד עזר לנכים
דרגת הנכות המזכה בציוד 

המפורט להלן הינה דרגת נכות 
שנקבעה לצמיתות או לתקופה 

רצופה של שנה לפחות, ולא 
פחות משישה חודשים עד לוועדה 

הרפואית הבאה. 
1. נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית 
ממחלת  הסובל  נכה  או  סופית, 
כבד או לב שדרגת נכותו לפחות 
נכות   100% מתוך  מוכרת   50%
כוללת )החמרה( זכאי למזגן אוויר 
ביתי 1.5 כ"ס והתקנה סטנדרטית. 

החלפה לאחר 10 שנים. 
שדרגת  מכוויות  הסובל  נכה   .2
למזגן  זכאי   79% עד   30% נכותו 
והתקנה  כ"ס   1.5 ביתי  אוויר 
 10 לאחר  החלפה  סטנדרטית. 

שנים. 
שדרגת  מכוויות  הסובל  נכה   .3
למזגן  זכאי  ומעלה   80% נכותו 
אוויר 1.5 כ"ס והתקנה סטנדרטית. 
ולמתקן  שנים.   10 לאחר  החלפה 
חימום דירתי או מזגן אוויר מפוצל 

2.5 כ"ס החלפה לאחר 10 שנים.
על  שליטה  מאי  הסובל  נכה   .4
עצבי הסוגרים ודרגת נכותו 70% 
ומעלה זכאי למזגן אוויר ביתי 1.5 
והתקנה סטנדרטית. החלפה  כ"ס 
לאחר 10 שנים. ולמכונת כביסה- 

החלפה לאחר 6 שנים. 
ודרגת  בגפו  החי  יד  פגוע  נכה   .5
נייד,  קול  זכאי לרשם  נכותו 50% 
החלפה  חשמלית  גילוח  מכונת 
חד  כלים  מדיח  שנים,   5 לאחר 
חשמלי  קופסאות  פותחן  פעמי, 

חד   – כביסה  מכונת  פעמי,  חד   –
פעמי. 

נכות  בדרגת  יד  פגוע  נכה   .6
גילוח  למכונת  זכאי  ומעלה   20%

חשמלית אחת לחמש שנים. 
ודרגת  מאסטמה  הסובל  נכה   .7
למזגן  זכאי  ומעלה   40% נכותו 
והתקנה  כ"ס   1.5 ביתי  אוויר 
 10 לאחר  החלפה  סטנדרטית. 

שנים.
נכותו  ודרגת  ראש  פגוע  נכה   .8
אוויר  למזגן  זכאי  ומעלה   40%
ביתי 1.5 כ"ס והתקנה סטנדרטית. 

החלפה לאחר 10 שנים.
על  ויותר   50% המוכר  נכה   .9
אוויר  למזגן  זכאי  נפוצה,  טרשת 
ביתי 1.5 כ"ס והתקנה סטנדרטית. 

החלפה לאחר 10 שנים.
צה"ל  לנכי  הניתנות  הטבות 
ועיזבונות  צבאות  קרן  באמצעות 
)הוראת אגף 11.03(- למידע נוסף 

יש לעיין בהוראת אגף שיקום.

1. נכה בדרגת +100% )מיוחדת( 
לרכישת  למענק  זכאי  עיוור, 
כנגד   ₪  4,000 בגובה  מחשב 
הרכישה.  בגין  מקורית  חשבונית 
מענק להחלפת מחשב יינתן אחת 

לארבע שנים.
נכות  בדרגת   100% נכה   .2
מענק  קיבל  אשר  )מיוחדת( 
למחשב לראשונה, יהיה זכאי ל20 

שעות הדרכה. 
 100+ נכות  בדרגת  נכה   .3
למענק  זכאי  עיוור,  )מיוחדת( 
 4,000 בגובה  מחשב  לרכישת 
עד 20  קול בתוספת  ולתוכנת   ₪
להחלפת  המענק  הדרכה  שעות 

המחשב יינתן אחד ל- 3.5 שנים.
4. נכה בדרגת נכות 80% ומעלה 
זכאי  ראש,  פגיעת  על  המוכר 
אישי,  מחשב  לרכישת  למענק 
חשבונית  כנגד   ₪  4,000 בגובה 
החלפת  הרכישה.  בגין  מקורית 
נכה  שנים.  ל4  אחת  המחשב 
בפעם  מחשב  שרוכש  כאמור 
שעות  ל-20  זכאי  הראשונה 

הדרכה. 
סיוע ברכישת  קיבל  נכה אשר   .5
נזקק  הפעלתו  ולצורך  מחשב 
לסיוע  זכאי  יהיה  עזר,  לאביזרי 
למקלדת  )הכוונה  ברכישתם. 
עכברים  תוכנות,  צג,  מיוחד, 

מיוחדים(.

כל המעוניין לפרסם מודעה בעיתון 
זה מוזמן לפנות למיכאל בטלפון:

054-2272208 
31 30

תגמול חודשי
• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים 

   הוא 6107.49 ₪. שיעור התגמול   
   להורה בודד הוא 80% מהתגמול לזוג  

   הורים 4886 ₪.
• 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 1,133 ₪ לזוג 

   הורים ו– 906 ₪ להורה בודד. 
• גילום הטבות: מס קנייה, תרופות, 

   אגרת רכב )רישוי( ודמי ניידות

הנצחת החלל
• הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי              

• מימון הגעה לארץ/לחו"ל לאזכרה 
   שנתית של החלל

• השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה 
   שנתית )אוטובוס(

• מענק והלוואה להנצחת החלל
• השתתפות בהוצאות לרכישת חלקת 

   קבר והקמת מצבה לנכה איבה 
   שנפטר עקב נכותו     

• הסעות לבתי קברות 
• השתתפות במימון הוצאות לרכישת 

   חלקת קבר והקמת מצבה להורי 
   החלל    

• הנצחה ממלכתית
 

שירותי טיפול, ייעוץ והדרכה
• טיפול ישיר באמצעות העובדים 

   הסוציאליים 
• קבוצות תמיכה 

• טיפול פסיכולוגי באמצעות מטפלים 
   חיצוניים להורים ולאחים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי, בתעסוקה 
ובלימודים

• סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי
• קיימת זכות ערעור בנושא שיקום  

   כלכלי עצמאי
• סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי 

• 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
• השתתפות במימון והלוואות לרכישת  
   או להחלפת דירה ראשונה ושכר דירה

• קיימת זכות ערעור בנושא דיור
• סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא 

   מעיק לדירת מגורים 
• 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 – 4 שנים

• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה

• שיעורי נהיגה: הורים חסרי רישיון 
   נהיגה הלומדים נהיגה, זכאים למענק 

   של עד 1,300 ₪ שקל כנגד קבלה. 

סיוע לרכישת רכב
• הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, 

   יהיו זכאים למענק ו/או להלוואה 
   כהשתתפות ברכישת רכב חדש או 

   להחלפת רכב לשימושם האישי, 
   בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת 

   קלנועית ב- 4 השנים.
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה 

   לאחת ל – 4 שנים )48 חודשים(
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 

30/4/12   
• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים 

   יינתן מענק בסך 45,890 ₪ והלוואה  
   בגובה 30,590 ₪ 

• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם 
   נוהגים יינתן מענק בסך 30,590 ₪  

   והלוואה בגובה 22,440 ₪

החלפת רכב
• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 

   להורים נוהגים מענק בסך 37,725 ₪ 
   והלוואה בגובה 22,440 ₪ 

• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 
   להורים שאינם נוהגים מענק בסך 

   25,150 ₪ והלוואה בגובה 22,440 ₪ 
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע  
   לרכישת רכב: למלא טופס בקשה, 

   לצרף רישיון נהיגה בתוקף, לצרף 
   צילום הזמנת רכב חדש על שם 

   ההורה,    בעת החלפת הרכב יש  
   לצרף  את צילום רישיון הרכב 

   האחרון שלרכישתו ניתן הסיוע בעבר   
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש 

   שנרכש תוך 60 יום ממועד קבלת 
   הסיוע

הטבות בנושאים רפואיים
• דמי ביטוח בריאות ממלכתי

• נסיעות לטיפול רפואי
• השתתפות במימון: תרופות, התייעצות 

   רפואית ונעליים אורתופדיות 
• ניתוח פרטי

• מכשירים רפואיים, מנוי חודשי לשירות 
   חירום רפואי לחולי לב, לחצן מצוקה

• החלמה לאחר אשפוז
• טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה 

   בפועל. 
• השתתפות בטיפולים אלטרנטיביים 

   הינה עבור עד 20 טיפולים לשנה ועד לסך  
   של 130 ₪ לטיפול.

• השתתפות במימון טיפולי פוריות עד 
   לסך של 23,440 ₪.

• סופגנים למבוגרים
• השתתפות במימון עדשות למשקפיים  

   או עדשות מגע להורים אחרי ניתוח 
   עיניים או במקרים של מחלת עיניים 

   כרונית.

• השתתפות במימון עדשות טלסקופיות 
   ועדשות מיקרוסקופיות להורים בעלי 

   תעודת עיוור.  

לסיעודיים  אבות  בית  מוגן,  דיור 
ולתשושים, עזרה בידי הזולת
• הורים שכולים הזקוקים לאשפוז 

   במוסד בשל מצבם הרפואי או שהם 
   נכנסים לבית אבות- תמומן החזקתם 

   במוסד או בבית האבות, חלקה או 
   כולה, אבל הם לא יקבלו תגמולים. 
   שיעור המימון ייקבע עפ"י הכנסתם 
   ומצבם המשפחתי. אם הם נגנסים 

   לבית אבות ונדרשים לשלם דמי 
   כניסה, יקבלו השתתפות בשיעור 

   שנקבע מעת לעת אך לא יותר מגובה 
   דמי כניסה לאדם יחיד בחדר 

   משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף 
   של בית אבות של "משען", ובתנאי 

   שבבית  האבות קיימת מחלקה 
   לתשושים ולסיעודיים.

• 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  

• הלוואות למימון אירועים משפחתיים-
   בר / בת מצווה ונישואיי בן / בת

• מענק להולדת ילד
• השתתפות במימון שיעורי עזר לכיתות 

   א' – י"ב
• השתתפות במימון לימודים על–  

   תיכוניים ובלימודים אקדמאיים עבור 
   אחים עד גיל 30

רשויות  ידי  על  המוענקות  הטבות 
אחרות

• פטור מתשלום אגרת טלוויזיה, רישום 
   משכנתא, רישום ירושה

• הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה 
   בהעברת מקרקעין )טאבו(

• פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת 
   מקרקעין

מידע נוסף
• חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנת 
   לאחר שמומשה הזכאות מקופת החולים 

   ומהביטוח המשלים
• ככלל בקשה לקבלת ההטבות  

   בצירוף חשבונית מס/קבלה תוגש 
   בסמוך להוצאה ולא יאוחר משנה 

   ממועד ההוצאה, לא ניתן לקבל 
   החזרים רטרואקטיביים לתקופה של 

   שנה מיום ההוצאה 



בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. בהוראות חלים לעתים שינויים, 
/ או למוסד  ו  ייעוץ, יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה  לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת 

לביטוח לאומי.  

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

הנצחה 
מענק והלוואה להנצחת החלל

בגובה  פעמי  חד  למענק  זכאות  קיימת 
של  פרטית  הנצחה  בעבור   ₪  7,510
החלל ולהלוואה חד פעמית של עד 7,260 

.₪

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה
בעבור   ₪  5,160 ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 
רכישת חלקת קבר ו– 4,390 ₪ בעבור 

הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה
אלמן/ה ללא מקצוע, השכלה או התאמה 
להם  ואין  עובדים  שאינם  תעסוקתית, 
לקבל  יכולים  תגמולים,  מלבד  הכנסה 
עסק  לביסוס  או  עסק  לקבלת  הלוואה 
לשותפות  כניסה  או  שבבעלותם  קיים 
פרנסה.  מקור  בעבורו/ה  שיהווה  בעסק 
לבירור  הרווחה  לעובד  לפנות  עליהם 
מתאימה  עסק  תכנית  ולהגיש  הזכאות 

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.

להקמת עסק עצמאי
לשיקום   ₪  101,380 עד  של  הלוואה 
ראשון הלוואה של עד 21,800 ₪ לביסוס 
לעובד/ת הרווחה  בנושא  לפנות  יש  עסק 
ידונו  הסיוע  לסכום  הזכאות  קביעת 

בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

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

בשכר הלימוד.

שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית
במימון  פעמי  חד  לסיוע  זכאית  אלמן/ה 
מכינה קדם אקדמאית. לשם כך יש להגיש: 
על  וקבלות  למכינה  הרשמה  אישור 
גוף אחר משתתף  התשלום. הצהרה אם 
חיילת  במעמד  אלמן/ה  הלימוד.  בשכר 

משוחררת פתורה מתשלום למכינה. 

לבחינות  הכנה  בקורס  שכ"ל 
פסיכומטריות או למבחן אמיר:

להכנה  שכ"ל  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
אמיר,  למבחן  או  פסיכומטרי  למבחן 
הסיוע הינו חד פעמי עד סך 4,000 ₪. יש 
מקורית  קבלה  הרווחה  לעובד/ת  להגיש 
על תשלום הקורס והצהרה אם גוף אחר 

משתתף בשכר הלימוד.

הטבות כללית
אירוע משפחתי

הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל 
אחד מילדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה 
זכאי/ת להלוואה עד סך 3,640 ₪. נישואי 
של  בסך  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה  יתום: 

8,790 ₪ ולהלוואה בסך 8,910 ₪.

הלוואה לכל מטרה
לכל  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
מטרה אחת לשלוש שנים בסך 6,610 ₪.

 
סיוע בדיור

סיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור: 
או  החלפתה  או  ראשונה  דירה  רכישת 
יש  הדירה.  לשיפוץ  וכן  משכנתא  החזר 
לפנות עוד בשלב התכנון לאחראי/ת דיור 
בסניף הביטוח הרלוונטי כדי לקבל הסבר 
לזכאות  באשר  בהדרכה  ומעודכן  מלא 

הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה
שאין  דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה  מענק: 
עד  לו/ה  ויש  דירה,  בבעלותו/ה  היה  ולא 
עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת  יתומים   3
דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה   .₪  208,050
יתומים   3  – מ  ויותר  לעיל  שצוין  במצב 
ואינם  ילדי החלל שטרם מילאו להם 30 
זכאי/ת  עימו/ה  מתגוררים  או  נשואים 
לכל   ₪  15,700 עד  של  מענק  לתוספת 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום 
 .₪  65,400 עד  של  למענק  זכאי/ת 
לרכישת דירה ראשונה הלוואה: לאלמן/ה 

קיימת זכאות של עד 265,480 ₪.

החלפת דירה
סיוע  קיבל/ה  שלא  אלמן/ה  הלוואה: 
לרכישת דירה או לכיסוי משכנתה, יכול/ה 
עד 132,740 ₪.  להסתייע בהלוואה של 
הסיוע המרבי להחלפת דירה לא יעלה על 
למחיר  הנמכרת  הדירה  מחיר  בין  הפער 
המכירה  בחוזי  כנקוב  הנרכשת,  הדירה 

והרכישה.
מענק: אלמן/ה שילדיהם היתומים מתחת 
לגיל 30, אינם נשואים, ולא נעזר/ה בסיוע 
משכנתה– לכיסוי  או  דירה  לרכישת 
זכאי/ת למענק של עד 169,950 ₪ ממנו 
ממכירת  שקיבל/ה  מהמחיר   20% ינוכו 
או  מחלל,  ילד  ללא  אלמן/ה  הדירה. 
 ,30 גיל  מעל  היתומים  שילדיהם  אלמן/ה 
ולא קיבל/ה סיוע לאחת ממטרות הדיור- 
זכאי/ת למענק של עד 65,400 ₪ בניכוי 
חלקה  או  הדירה  מכירת  מסכום   20%

בדירה. 

כיסוי משכנתה 
הכרה  בטרם  שניטלה  משכנתה  לכיסוי 
לכללים  בכפוף  סיוע  יינתן  כאלמן/ה, 

המפורטים בהוראות האגף. 

שיפוץ דירה 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד 56,270 
₪ לשיפוץ הדירה או להרחבתה. למענק 
ולא  במידה  זכאות   ₪  26,140 עד  של 
ממטרות  לאחת  מענק  בעבר  קיבל/ה 

הדיור שפורטו לעיל.

שכר דירה 
יש לפנות לאחראית דיור לבירור הזכאות: 
הם  שהילדים  דיור,  מחוסר/ת  לאלמן/ה 
שנה   30 להם  מלאו  וטרם  החלל  ילדי 
דירה  שכר  יינתן  עמם  והמתגוררים 
להתאלמנות.  והשנייה  הראשונה  בשנה 
המחליף/ה  החלל  לילדי  הורה  לאלמן/ה 
מושכרת  בדירה  והמתגורר/ת  דירה, 
הנרכשת,  לדירה  כניסתה  למועד  עד 
במצבה  התלוי  דירה  בשכר  סיוע  יינתן 
הסיוע  מתן  הילדים.  ובגיל  הכלכלי 
לאלמן/ה  עצמית.  בהשתתפות  כרוך 
דירתו/ה  את  ומשכיר/ה  דירה  השוכר/ת 
רפואי  מצב  או  גיל  מפאת  שבבעלותו/ה, 
והמתקשה  מיוחדת,  אישית  מסיבה  או 
בין  הפער  לממן  הכנסותיו/ה  מפאת 
הנשכרת,  לדירה  המושכרת  הדירה 
שכירות.  לדמי  השלמה  להציע  אפשר 
ואין  קיבוץ,  לעזוב  המתעתד/ת  לאלמן/ה 
בבעלותו/ה דירה, קיימת אפשרות לסיוע 
במימון שכר דירה לתקופה מוגבלת בזמן. 
באזור  בית  לעזוב  הנאלץ/ת  לאלמן/ה 
יכול/ה  אינו/ה  ולכן  גבוה  ביטחוני  סיכון 
בשכר  סיוע  יינתן  למכרו,  או  להשכירו 

דירה.

סיוע להתארגנות בדירה  
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית של 

עד 24,000 ₪. 

רכב אישי או לשיקום כלכלי

ביטוח רכב )חובה ומקיף( 
ביטוח  בעבור  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
מצורף  המענק  לרכב.  ומקיף  חובה 
בהגשת  ומותנה  ינואר  בחודש  לתגמול 
על  לרכב  )טסט(  רישיון  אגרת  חידוש 
שמו/ה בשנה שחלפה. גובה המענק לשנת 

2012 הוא 4,083 ₪. 

אגרת רישיון רכב )טסט(
רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
 .₪  1,688 סך  עד  בבעלותו/ה,  לרכב 
של  צילום  הרווחה  לעובד/ת  לשלוח  יש 

האגרה ששולמה.

מענק והלוואה לרכישת רכב
אלמן/ה זכאית למענק והלוואה לרכישת 

רכב נוסעים מדי ארבע שנים.

אלמן/ה עם רישיון נהיגה
 ₪  58,130 בסך  מענק  ראשון:  לרכב 
רכב:  החלפת   .₪  76,190 עד  והלוואה 

עד  והלוואה   ₪  45,950 בסך  מענק 
.₪ 21,680

אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
 ₪  40,690 בסך  מענק  ראשון:  לרכב 
רכב:  החלפת   .₪  21,680 עד  והלוואה 
עד  והלוואה   ₪  32,160 בסך  מענק 

.₪ 21,680

שיעורי נהיגה לאלמנה
עד  של  להשתתפות  זכאית  אלמנה 

1,700 ₪ בעבור מימון שיעורי נהיגה.

תשלום דמי ניידות
ולא  רכב,  בבעלותו/ה  שאין  אלמן/ה 
בארבע  רכב  לרכישת  במענק  נעזר/ה 
השנים האחרונות, יקבל דמי ניידות בסך 

368 ₪ לחודש.

מענק לרכישת קלנועית 
גיל  לקלנועית, מפאת  הזקוק/ה  אלמן/ה 
ונכות פיזית, זכאי/ת אחת לארבע שנים 
לרכישתה,   ₪  15,000 בסך  למענק 

כחלופה למענק רכישת רכב.

רכב שיקום כלכלי
רכב ראשון: אלמן/ה המבקש/ת לרכוש 
במקום  הכלכלי,  לשיקום  מסחרי  רכב 
למענק  זכאי/ת  קלנועית,  או  אישי  רכב 
עד  של  ולהלוואה   ₪  54,000 עד  של 
שיעור  רכב:  להחלפת   .₪  74,570
החזקת  לשנות  בהתאם  יחושב  המענק 

הרכב. הלוואה הינה בסך 21,220 ₪. 

סיוע סוציאלי- רגשי
האלמנות  לרשות  מעמיד  מחוז  כל 
לתת  המוסמכים  סוציאליים  עובדים 
בנושא  וטיפול  הדרכה  הכוונה,  ייעוץ, 

האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

קבוצות  מפעיל  לאומי  לביטוח  המוסד 
ולהקל  לסייע  המיועדות  תמיכה 

בהסתגלות לחיים בצל האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת. 
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

נפשי  טיפול  למימון  זכאי/ת  אלמן/ה 
ועד  שנה  במשך  משפחתי(  זוגי,  )אישי, 

שלוש שנים. משכו יוארך על סמך שיקול 
לטיפול  לצרף  רשאית  אלמן/ה  מקצועי. 
ותקבל  פרטני,  בתעריף  זוג,  בן  או  בעל 
הגשת  לאחר  החזר  או  מהאגף  הפניה 
זכאית  ילד מחלל,  קבלות. אלמנה ללא 
פרטני,  בתעריף  ילדיה,  עם  לטיפול 
קבלות  הגשת  לאחר  החזר  ותקבל 
לקבל  יש  הטיפול,  תחילת  לפני  בלבד. 
למטפל,  אישור  סוציאלי/ת  מעובד/ת 

ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.
ייעוץ פסיכיאטרי

זכאית  נפשי,  בטיפול  הנמצאת  אלמנה 
עם  לייעוץ  תשלום  להחזר  בשנה  פעם 

רופא פסיכיאטר.

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

כתוצאה  לחובות  שנקלע/ה  אלמן/ה 
המתקשה  או  החלל  מנפילת  ישירה 
לנפילתו,  שקדמו  חובות  להחזיר 
העסקי,  בעניין  הקשורים  למוסדות 
 56,270 עד  של  הלוואה  לקבל  יוכלו 
₪, אם הגישו בקשה בתוך שלוש שנים 
שהוכר/ה  מהיום  או  ההתאלמנות  מיום 

לראשונה לפי החוק.
סיוע לצרכים מיוחדים

שאינו  כספי  לסיוע  הזקוק/ה  אלמן/ה 
כלול בחוק יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך 

בחינת הבקשה. 

הטבות ליתומים מעל גיל  21 
מימון טיפול נפשי

יתום זכאי למימון טיפול נפשי אישי,  זוגי(  
במשך

יוארך  משכו  שנים.   שלוש  ועד  שנה 
במקרה חריג

לפי שיקול מקצועי.  לפני תחילת הטיפול,  
אישור,  השיקום  מעובד/ת  לקבל  יש 

ולחדש כל שנה אישור להמשך מימון.
מענק נישואין ודיור

זכאי   30 לגיל  הגיעו  לפני  הנישא  יתום 
למענק

רווק  יתום   .₪  124,794 בסך  נישואים 
הרוכש

דיור  למענק  זכאי   ,30 גיל  לפני  דירה 
בשיעור 80% מסך מענק הנישואים ואת 
יתרת המענק יקבל בגיל 30. יתום רווק 
שלא רכש דירה והגיע לגיל 30, יקבל את 

מלוא מענק הנישואים.

הלוואה לנישואים ודיור
חד- להלוואה  זכאי   30 גיל  עד  יתום 
פעמית בסך 29,880 ₪ לצורך רכישת 

דירה או לרגל נישואיו.

מימון לימודים

יתום עד גיל 30 תואר ראשון
זכאי  שיקומי,   סיוע  קיבל  שלא  יתום 
או  ראשון  לתואר  לימודים  למימון 

להכשרה מקצועית.
יש לפנות בנושא לעובד/ת השיקום.

תשלום דמי מחיה
בשבוע  שעות   18 לפחות  הלומד  יתום 
בלימודי יום, יקבל דמי מחיה בסך של כ 

– 2,625  ₪ לחודש.
מהסכום ינוכה תשלום לביטוח בריאות.

יתום מעל גיל  30
יתום שלא מימש זכאותו למימון לימודים 

לתואר
גיל 30  ראשון או לרכישת מקצוע לפני 

ומעוניין
בכך לאחר גיל זה, מוזמן לפנות לעובד/ת 

הרווחה.
ועדת חריגים במשרד הביטחון תדון בכל 

בקשה.
לבחינה  הכנה  בקורס  לימוד  שכר 

פסיכומטרית או למבחן "אמיר"
במכינה  לימוד  שכר  להחזר  זכאי  יתום 
"אמיר".  למבחן  או  פסיכומטרי  למבחן 
  . הסיוע הינו חד-פעמי עד סך 4,000 ₪
קבלה  השיקום:  לעובד/ת  להגיש  יש 
והצהרה  לקורס,  התשלום  על  מקורית 

אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.
אבחון תעסוקתי

לאבחון  זכאי    30 גיל  לפני  יתום 
לבחירת  תוכנית  בניית  לשם  תעסוקתי 
לפנות  יש  בעבודה.  והשתלבות  מקצוע 

בנושא לעובד/ת השיקום.
שיעורי נהיגה

יתום,  בהגיעו לגיל 17, זכאי למענק חד-
פעמי בסך של 2,060  ₪ המיועד למימון 
בתגמולי  משולם  המענק  נהיגה.  שיעורי 

ההורה האלמן/נה.
לגיל21   17 גיל  בין  שהתייתם  יתום 
לאחר   ₪  2,060 עד  של  סך  יקבל 
הגשת קבלות לעובד/ת השיקום, ובלבד 

שיממש זכאותו לפני גיל 30.
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טלמדיה ביטאונים בע"מ

מחזקת את נפגעי פעולות 

האיבה

ומברכת בבירכת

 שנה טובה!



תשחץ
בין הפותרים נכונה, יוגרלו שלושה ספרי קריאה. ניתן לשלוח את הפתרון לפקס: 03-6884724

פתרו נכונה: 

מרזוק סלמאן רג'ה מאבו סנאן וכן אביבה רזיאל אהרנפלד ממושב בני דרום, הפרסים ישלחו לפותרים

פתרוון התשחץ הקודם:

הפעם מתכון ממטבחו של יוסי מנדלביץ, יוסי חבר ועד הארגון הינו בשלן מנוסה ואוהב לבשל גורמה אך גם 
אוכל ביתי וקל להכנה. ארוחה אצל יוסי היא תמיד חוויה קולינארית מעניינת ובעיקר טעימה.

אנו קוראים לחברי הארגון לתרום מתכונים שיפורסמו בבטאונים הבאים.

פינת המתכון החם

מתכון קדרת עוף וחיטה

מתכון זה מקבץ ארוחה שלמה לסיר אחד
מצרכים:

1 עוף במשקל 1 וחצי ק"ג )מחולק ל-8 חלקים, או 8 נתחים מאותו סוג(
1 חבילה )400 גרם( חיטה שלמה

4  כפות שמן זית
2  גבעולי רוזמרין

10-8  שיני שום שלמות עם הקליפה
מלח ופלפל שחור טחון טרי

2  כוסות מים
4  כפות סילאן או 3 כפות דבש

תהליך ההכנה:
1(  משרים חיטה כשעתיים במים ומסננים.

2(  מחממים תנור ל-200 מעלות.
רוזמרין,  זית,  2 כפות שמן  גדולה, מוסיפים  פיירקס  3(  מניחים את החיטה בתבנית 

שום, מלח ופלפל שחור ומערבבים.
ממליחים ומפלפלים נתחי עוף ומניחים אותם על החיטה.  )4

5(  מערבבים בקערית 2 כוסות מים עם סילאן או דבש ועם 2 כפות השמן הנותרות 
ויוצקים על העוף. מכסים את התבנית ברדיד אלומיניום ואופים שעה וחצי-שעתיים, עד 

שחלקו העליון של העוף מקבל גוון שחום.

בתאבון

• תשחץ זה נתרם לביטאון באדיבות "תשבצי לידור".
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שיקום מקצועי 
בביטוח הלאומי

השיקום המקצועי בביטוח הלאומי הוא תהליך טיפולי 
להיקלט  ואלמנים/ות  נכים  ולהכשיר  לכוון  שנועד 
בעבודה המתאימה להם, ולהשתלב במעגל העבודה.

מי זכאי לשיקום מקצועי?
נפגע בעבודה, שנקבעו לו לפחות 10% נכות, או  

שפגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.  
נכות   20% לו  שנקבעו  איבה,  בפעולות  נפגע   
פעולות  נספה  של  ויתומים  אלמנה  וכן  לפחות,   

איבה.  
נכה, לא מפגיעת עבודה או איבה, שנקבעו לו  
קצבת  מקבל  אינו  אם  גם  לפחות,  נכות   20%  

נכות מהביטוח הלאומי.  
ביטוח חוק  פי  על  שהוכרו  ואלמנות,  אלמנים   

שאירים או נפגעי עבודה.  

אתם עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי, אם עקב 
הנכות אינכם מסוגלים לעסוק בעבודתכם הקודמת או 
בעבודה מתאימה אחרת, או אם אתם מחוסרי עבודה 

וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
המתמחים  סוציאליים  עובדים  של  וליווי  טיפול   

בשיקום.
שירותי אבחון והכוונה מקצועית ותעסוקתית.  

לימודים - כולל מימון שכר לימוד, מכשירי לימוד,   
דמי קיום והוצאות נסיעה.

שירותי תמיכה להנגשת סביבת הלימודים.  
ליווי המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.  

אתם מוזמנים לפנות למחלקת השיקום לבירור זכאותכם

לשיקום מקצועי, טל' 02-6463488. 

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

www.btl.gov.i l


