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סוכנות לביטוח

עלות הביטוח:
10.52 ₪חבר )במימון הארגון(
בן/בת זוג/ילד מעל 

גיל 24
₪ 13.67

3.15 ₪ילד עד גיל 24 שנה
 

דמי הביטוח צמודים למדד שפורסם ב – 15.6.2014, 12342 נקודות.
תמצית הכיסויים:

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
השתלת איברים, כולל השתלת לב מלאכותי, השתלת איבר מאדם 

אחר, השתלת מח עצם ומתורם אחר. 
כיסוי להשתלת איברים אצל נותן שירות שבהסכם – ללא תקרה.

כיסוי להשתלת איברים אצל נותן שירות שאינו בהסכם עד 3,800,000 
 .₪

כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל – עד 380,000 ₪.
יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 180 ימים נוספים  אשפוז בחו"ל – 30 
לאחר ביצועה, הוצאות שהייה סבירות במקום ביצוע ההשתלה, החזר 
חברת  עם  בתיאום  שלא  המבוצעת  השתלה  של  במקרה  הוצאות 

הביטוח.

תרופות מיוחדות:
סכום הביטוח המרבי הינו 1,500,000 ₪ המתחדש מדי 3 שנים.

ניתן לאחר השתתפות עצמית של 200 ₪ לתרופות לחודש  הכיסוי 
ועד 400 ₪ לכל המרשמים לחודש.

ביטוח בריאות עבור חברי ארגון נפגעי פעולות איבה 
ובני משפחותיהם

למידע ובירורים ניתן לפנות אל: סוכנות ביטוח אינטר, ניב: 054-3034947
            סוכנות ביטוח - הר זיו, אלדד: 054-4228044
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חברי וחברות ארגון יקרים!

חברות וחברים יקרים, 
המשך  את  מבטא  הזה  הביטאון 
והארגון  קדימה,  העשייה  תנופת 
המחזקים  רבים  הישגים  רושם 
את מעמדם וזכויותיהם של אלפי 
חובה  מרגיש  אני  איבה.  נפגעי 
בפתח דבר לומר כי אנו כואבים 
עת  בטרם  לכתו  את  והמומים 
של חבר ועד ויו"ר ועדת תרבות- 

אמנון יהלומי זכרו לברכה. 
הקדשנו  הביטאון  במסגרת 
הקרוב  ובעתיד  לזכרו  עמודים 
נמצא יחד עם משפחתו את הדרך 
כאן,  פועלו  ואת  אותו  להנציח 

בבית הארגון היציג. 
מערכת  עברה  ישראל  מדינת 
שתוצאתה  מורכבת  בחירות 
כנסת  בחירת  דבר,  של  בסופו 
לתפקיד  חדשה.  וממשלה  חדשה 
שר הרווחה נבחר, ח"כ חיים כץ, 
כיו"ר  רבות  שנים  בעבר  שכיהן 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
שנות  כל  ולאורך  הכנסת  של 
חברתית  רגישות  הפגין  כהונתו 
לאוכלוסיות  לעזור  כנה  ורצון 
מוחלשות ומצאנו אצלו תמיד אוזן 
קשבת למען ציבור נפגעי פעולות 

איבה. 
הקרובה  בתקופה  כי  מקווים  אנו 
פועלו  על  לחברים  לבשר  נוכל 
לפעילות  מסודר  תקציב  לקבלת 

הארגון, מצד ממשלת ישראל. 
הארגון אינו נח וכפי שניתן לראות 
בכל  רחבה  עשייה  תנופת  ישנה 
קיימנו  ופנאי,  תרבות  התחומים. 
אירועי פורים מושקעים בשלושה 

הכוכבת  בהשתתפות  מחוזות 
אינטרנשיונל  דנה  הבינלאומית- 
ולמעלה מ-800 חברי ארגון ובני 
משפחותיהם השתתפו באירועים. 
מול  הנצחה  פעילות  התחלנו 
הרצליה,  הגדולות:  העיריות  כל 
פעילות  תקווה-  פתח  רעננה, 
בתקופה  וכבר  פרי  שנושאת 
ציבוריים  גנים  יוקמו  הקרובה 
לזכרם של חללי פעולות האיבה. 
לרווחתם  פעולה  שיתופי  יצרנו 
"חזון  עמותת  מול  החברים  של 
לישראל" ועמותת "הקרן לידידות" 
לעשרות  לחג  מזון  תלושי  וחולקו 

חברים נזקקים. 
גדול  כה  מס'  חילקנו  לראשונה 
להשכלה  מלגות  כ-70  של 
גבוהה לנפגעי פעולות איבה ובני 

משפחותיהם. 
הארגון  לוועד  חבריי  עם  יחד 
מנכ"ל  ובהובלת  בוועדות  וחברי 
ליזום  יום  יום  פועל  אני  הארגון 
החסרים  למען  פעולות  ועוד  עוד 
היציג  ולחיזוק מעמדו של הארגון 
לציבור  המסייע  משמעותי  כגוף 
זכויותיהם  את  לממש  הנפגעים 
אנו  והמשפטיות.  הרפואיות 
קפיצות  ביצוע  על  שוקדים 
כך  נוספות.  ארגוניות  מדרגות 
מידי  בדברים  באים  אנו  לדוגמה 
יום ביומו למול גורמי אגף השיקום 
והתביעות במוסד לביטוח לאומי 
קשבת  ואוזן  פתרונות  ומוצאים 

מצדם. 
חברים  לכם,  לומר  לי  חשוב 
יקרים, ארגון נפגעי פעולות איבה 
עושה כל שניתן על מנת להגן על 
פועלים  אנו  הארגון,  חברי  זכויות 

לשפר  והממשלה  הכנסת  מול 
הרפואיים  והתנאים  הזכויות  את 
אנו  אלו  בימים  זוכים.  להם אתם 
בצורה  לפעול  יוזמה  מקדמים 
ושילובם  וכנה לשיקומם  אמיתית 
איבה בחברה  פעולות  נפגעי  של 
ובמעגל התעסוקתי. בהזדמנות זו 
אני רוצה לברך את חברי היקר, 
כיו"ר  בעברו  שכיהן  ביטון  ארז 
ישראל  זכייתו בפרס  על  הארגון, 
ייתן  מי  עברית.  ושירה  לספרות 
וחברותינו  מחברינו  רבים  ועוד 
ארז.  כמו  עצמית  להגשמה  יזכו 
דלתנו בארגון היציג תמיד פתוחה 

ונשמח לסייע לכל אחד מכם. 
לסיום הרשו לי לומר בשמי ובשם 
שרה  מוזס,  אייבי  הוועד:  חברי 
הפועלים  יצחק  וניסים  קמחי, 
של  בשמו  וגם  קץ,  אין  במסירות 
ספק  לי  שאין  ז"ל  יהלומי,  אמנון 

שזו הייתה דעתו.
להתממש  היה  יכול  לא  זה  כל 
חברי  של  והסיוע  התמיכה  בלא 
הארגון  תודה לכם, חברים יקרים 
הארגון  את  להצעיד  נוסיף  וביחד 

לפסגות חדשות.  

יהושע כהן,
יושב ראש

ארגון נפגעי פעולות 
האיבה-הארגון היציג 

)במדינת ישראל(
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שנה  מסכם  אני  אלו  בימים 
היציג.  הארגון  כמנכ"ל  לכהונתי 
ומגוונת,  גדולה  עשייה  של  שנה 
לא  באתגרים  מלאה  שנה 

פשוטים.
גם אני כואב כמו כל חברי הארגון 
בטרם  לכתו  את  המשרד  וצוות 
עת של חברנו היקר, אמנון יהלומי 
שנמצא  ומבטיח  לברכה,  זכרו 
והמכבדת  הראויה  הדרך  את 

ביותר להנצחתו. 
בשנה הזו העצמנו את המשמעות 
והחשיבות בחברות בארגון, ואין 
האחרונה  שבשנה  מקרה  זה 
הצטרפו למעלה ממאה חמישים 
החברות  כיום  חדשים.  חברים 
לכל  תחושה  מעניקה  בארגון 
וכתובת  בית  לו  שיש  נפגע, 
בכל  למענו  לפעול  שיכול  וגוף 
לממש  כדי  והכלים  האמצעים 
את זכויותיו. ארגון יציג של מדינת 
שאינו  העובדה  שחרף  ישראל 
להגדיל  מצליח  לתקצוב  זוכה 
פעילותו,  היקף  את  לעת  מעת 
לפעול  שירותיו,  את  להרחיב 
התרבות  ההנצחה,  בתחום 
והפנאי. ליזום פרויקטים כגון: יום 
מחשבים  ללימוד  קורס  בריאות, 
הנצחה  פרויקט  הארגון,  לחברי 
במערכת החינוך, שיתופי פעולה 
"קרן  כמו,  ממלכתיים  גופים  עם 
"הסוכנות  לישראל",  קיימת 
היהודית" וליזום שירותים חדשים 

לרווחת החברים ועוד.  
מגזרים  לחבר  פעלנו  השנה 
נוספים שישתלבו בארגון. במגזר 

פורים  אירוע  קיימנו  החרדי 
בירושלים ואנו מנסים לחבר את 

תושבי הדרום לפעילות בארגון. 
ללא  קורה  היה  לא  זאת  כל 
הארגון,  יו"ר  של  מלאה  תמיכה 
הועד  וחברי  כהן  יהושע  מר 
ורצון  התנדבותית  רוח  המגלים 
היציג  הארגון  את  לדחוף  עז 
כי  להזכיר  הזמן  זה  קדימה. 
נפרדנו  מאי  חודש  במהלך 
המשפטית  המחלקה  ממנהלת 
עו"ד  האחרונות,  השנים  בשש 
הדר אהרן- מועלם וזו ההזדמנות 
נפלאות,  שנים  על  לה  להודות 
למען  ומקצועית  יסודית  עבודה 
הנפגעים  של  זכויותיהם  מימוש 
ובאיחולי  בברכה  מקבלים  ואנו 
מועלם  מצדה  עו"ד  את  הצלחה 
של  הגדולות  לנעליה  שנכנסה 
במלוא  בעבודתה  והחלה  הדר 

המרץ. 
הבסיס  כי  מצאתי  זו  בשנה 
הארגון  של  הפעילות  להרחבת 
יצירת  ובראשונה  בראש  הוא 
מגובש,  עובדים  צוות  תלכיד של 
אני  זו  ובהזדמנות  מטרה  חדור 
עובדי  צוות  לכל  להודות  רוצה 
על  ובני השירות הלאומי  הארגון 
שבפועלם,  השליחות  תחושת 
שיתוף הפעולה עם נציגי הביטוח 
לסייע  היכולת  מניב את  הלאומי 
דלת  ישנה  לחברים.  אמת  בזמן 
ואוזן קשבת מצד מנכ"ל  פתוחה 
פרופ'  לאומי,  לביטוח  המוסד 
לצורך  שער  מור-יוסף  שלמה 
מיוחדת  לב  תשומת  להענקת 
לצרכי נפגעי פעולות איבה והוא 
בכל  ומשתתף  לעשות  מגדיל 

אירוע שהארגון מזמן אותו. 
הכללי  כמנהל  עבודתי  עבורי, 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  של 
חשובה  שליחות  תחושת  הינה 
ואתגר לא פשוט. אני מוצא עצמי 
ונפגעים  משפחות  מול  פעם  לא 
לא  שידנו  ומורכב  קשה  במצב 
אך  בידם.  לסייע  כדי  משגת 
עם  פשוטה  לא  בדרך  זאת,  עם 
עבודה מאוד מורכבת אנו מנסים 
ככל הניתן לסייע גם בידם ולתת 
שהארגון  אמיתית  תחושה  להם 
הוא כתובת ומקום שניתן לקבל 
הצלחתי  זוהי  ותמיכה.  עזרה  בו 

והצלחת הארגון כולו. 
לכל  בברכה  לסיים  אבקש 
זה,  ביטאון  במלאכת  העוסקים 
ובני  החברים  לציבור  לאחל 
ובטוח  שקט  קיץ  משפחותיהם 
מימי  באחד  לראותם  ושנזכה 
עבורכם:  מכינים  שאנו  הכיף 
באר  חיפה,  ירושלים,  בחולון, 
ולו  ולחוש  להשתתף  בואו  שבע. 
ודואג  שחושב  מישהו  שיש  לרגע 

לכם וזהו הארגון היציג.

שלכם,

עו"ד רועי כהן,                                   
מנכ"ל 

ארגון נפגעי פעולות 
האיבה-הארגון היציג 

)במדינת ישראל(

דברדבר
המנכ"להיו"ר
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דברים לזכרו של אמנון יהלומי ז"ל 

בן   ,1943 שנת  יליד  יהלומי  אמנון 
ממפוני  במיל',  סרן  בלכתו.  וחצי   71
ימית, תושב מושב דקל בחבל  חבל 
בצומת  טרור  בפיגוע  נפצע  הבשור. 
קליעים  שישה   .1991 בשנת  מורג 

חדרו לגופו ושני קליעים נותרו בראשו. 
גם בעודו פצוע קשה הוא השיב אש 
רבה.  גבורה  וגילה  המפגעים  לעבר 
אמנון הוכר כנכה פעולות איבה בעל 
המשיך  אך  נכות,   65% של  שיעור 

מושב  של  הביטחון  כרכז  לעבוד 
ממשרד  מוקדמת  לגמלה  פרש  דקל, 
את  להקדיש  והחליט  הביטחון 
שארית חייו למען ציבור נפגעי פעולות 
איבה. החל משנת 2001-2002 כיהן 

שייסדו  החברים  ומראשי  ועד  כחבר 
את הארגון היציג. בהמשך שימש כיו"ר 
 ,2003-2005 בשנים  רווחה  ועדת 
כיהן  מותו  ועד   2011 משנת  והחל 
כחבר ועד והיה שותף להחזרת הניהול 
מלא  ושותף  הארגון,  בפעילות  התקין 
הענפה  והפעילות  העשייה  לתנופת 
הייתה  פעילותו  כל  החברים.  לרווחת 
כל  קבלת  וללא  מלאה  בהתנדבות 

שכר. 

בביטאון  ז"ל  יהלומי  אמנון  מדברי 
הארגון מרץ 2011:

"רק שיתוף פעולה אדוק בין חברי 
הועד כשהאינטרס האחד והיחידי 
טובת  הוא  עיניהם  לנגד  העומד 
את  להזניק  יכול  הארגון  חברי 
במקום  ולהציבו  קדימה  הארגון 

בו הוא ראוי. " 

יו"ר הארגון- יהושע כהן:
בשעה   30/5/2015 ה-  שבת  ביום 
10:00 בבוקר לערך, הוכיתי בתדהמה, 
נתפסת,  בלתי  מנשוא,  קשה  בשורה 
על לכתו בטרם עת של חברי ושותפי 
יו"ר  ועד,  חבר  יהלומי-  אמנון  לדרך, 

ועדת תרבות זכרו לברכה.
אמנון היה עבורי ידיד נפש, חבר אמיתי 
בשנים  שעשינו  פעילות  לכל  ושותף 
האחרונות בארגון. הרצון שלו להתנדב 
ולסייע היה ללא תנאים, מתוך תחושת 
שליחות ועזרה לציבור הנפגעים. אמנון 
המון  פשוטים,  לא  חיים  עבר  יהלומי 
שעבורו  הרגשתי  אך  התמודדויות. 
הארגון היה בית אמיתי ועוגן של ממש. 
שאני  ודקה  דקה  בכל  לי  חסר  אמנון 
לסייע  רצונו  נוכחותו,  בארגון.  כאן 
אישי  באופן  לי  יחסרו  מעורב  ולהיות 
ולכל צוות וחברי הארגון. אנו נמצא את 
הדרך להנציח את פועלו ולזכור תמיד 
לב  והטוב  הנדיב  החייכן,  אמנון  את 

כלפי צוות המשרד וחברי הארגון.

יהי זכרו ברוך.

מנכ"ל הארגון- עו"ד רועי כהן:
הליכתו הפתאומית והבלתי צפויה של 
אמנון יהלומי היקר, היא עבורי טראומה 
שחוויתי ואני מתמודד איתה גם ברגעים 
נפרד  בלתי  חלק  היה  אמנון  אלה. 
מפעילות הארגון והליכתו הותירה חלל 

גדול שלא ניתן למלא.
אמנון משנת 2004, בכל  הכרתי את 
תמידי  רצון  גילה  הוא  הדרכים  צמתי 
קשוב  היה  ולחבריו,  לארגון  לסייע 

ומעניק עצות טובות בכל רגע נתון. 
בצורה  עמו  לעבוד  הזכות  לי  הייתה 
אדם  וגיליתי  המישורים  בכל  קרובה 
נפלא, שחווה המון בחייו, קשיים רבים, 
בפיגוע  אנושה  בצורה  שנפגע  אדם 
הקשיים  אף  ועל  זאת  ובכל  טרור 
הצליח להשתקם ולחזור למעגל החיים 
ככל שניתן. אמנון מבחינתי הוא לוחם 
אמיתי שלחם את מלחמת החיים הכה 
קשה כאן בארץ ישראל. גיבור ישראלי 
שמסמל את ארץ ישראל היפה. נזכור 
להפוך  לארגון  שעזר  כמי  לעד  אותו 
לרווחת  שמסייע  ומשמעותי  חזק  לגוף 

חבריו. אין לי ספק כי הוא משקיף עלינו 
שנוכל  משם  עלינו  שומר  מלמעלה, 
נאמנה  עבודתנו  ולעשות  להמשיך 

בעבור ציבור חברי הארגון. 

אייבי  הנצחה-  ועדת  יו"ר  ועד,  חבר 
מוזס:

בטרם  לכתו  על  הבשורה  כולם  כמו 
ז"ל הייתה קשה  יהלומי  עת של אמנון 
בו  שחבר  עבורי  נתפס  לא  מנשוא, 
לפני  האחרונים  בימים  ממש  פגשתי 
המשך  על  יחד  התייעצנו  ואף  לכתו 
לפתע  היציג,  הארגון  בבית  פעילות 

איננו.
אמנון היה עבורי חבר לדרך, פעלנו יחד 
להיטיב עם נפגעי פעולות איבה. תמיד 
היחס  את  להפסיק  ובנחישות  בחיוך 
איבה.  פעולות  נפגעי  כלפי  המפלה 
כמוני אמנון בחר בדרך החיים והשיקום 
לאחר הפיגוע הקשה. שנינו נפגענו לפני 
למעלה מעשרים שנה ובחרנו להמשיך 
בחיים ואין לי ספק שזו הייתה צוואתו, 
לטרור  לתת  ולא  בחיים  "להמשיך 

לנצח אותנו" .

יהי זכרו ברוך.

חבר ועד, גזבר הארגון- יצחק ניסים:
לכתו של אמנון יהלומי ז"ל היא עבורי 
בנעליו  שנכנס  זה  הייתי  קשה.  מכה 
אדם  להכיר  זכיתי  הארגון,  כגזבר 
נכון  שתמיד  הבריות  על  נוח  יקר, 
לעזור ולסייע. היו לו תכניות רבות וגם 
לפני  חמישי  ביום  האחרונה  בשיחתנו 
לכתו, הוא הבטיח לי "אגיע ביום ראשון 
לישיבת הועד, נשב ונדבר והכל בסדר". 
לצערי הרב, יומיים לאחר שיחתנו, הוא 

הלך לעולמו והותיר חלל בלב כולנו. 
ותמיד  לחיוב  תמיד  אמנון  את  אזכור 
נכותו  חרף  הצליח  כיצד  בהערכה, 
יום  כל  הכוחות  את  למצוא  הקשה 
האחר,  למען  ולהתנדב  להגיע  מחדש 

למעשה למעננו, נפגעי פעולות איבה.

ת.נ.צ.ב.ה

חברת ועד, יו"ר ועדת רווחה- שרה 
קמחי: 

ז"ל  יהלומי  אמנון  את  להכיר  זכיתי 
למעלה מעשר שנים, מאז התחלנו יחד 
להתנדב ולסייע בוועדת רווחה, בימים 
הארגון.  כיו"ר  כיהן  כהן,  יהושע  בהן 
אמנון  יהושע,  יחד,  דרך  כברת  עברנו 
עינינו  לנגד  עמדה  ותמיד  ואנכי,  ז"ל 
יחד  לחם  אמנון  הארגון.  חברי  טובת 
עם יהושע מלחמת צדק בניהול הארגון, 
וחצי  בארבע  לדרך  שלי  שותף  היה 
תמיד  ועד.  כחבר  האחרונות  השנים 
היה נחוש לדאוג לזכויות של החברים 
אותנו  מותירה  הפתאומית  והליכתו 
זיכרונות  המון  עם  וכואבים,  המומים 
אותם  ופעילויות  רעיונות  והמון  טובים 
ועדת  כיו"ר  אמנון רצה לקדם בכובעו 
תרבות, וכעת אנו נצטרך להמשיך את 

מורשתו. 

זכרו לברכה.

חבר ועדת תרבות ורווחה, מתנדב 

הארגון- דודו ריחני:
עד לרגעים אלו אינני מצליח לעכל את 
וידידי  חברי  של  הבא  לעולם  הליכתו 

אמנון יהלומי היקר. 
קשה,  שנפגע  איבה  פעולות  כנכה 
מאמנון  שקיבלתי  והתמיכה  החיזוק 
איבה  בפעולת  נפגע  הוא  גם  שכמוני 
לחיות  ולהמשיך  להשתקם  ובחר 
ולהתנדב ולסייע לנפגעי פעולות איבה. 
שהקשיים  וביקשתי  בדרכו  הלכתי 
שהיו לי ולאמנון לא יעברו עוד נפגעים 
חדשים. אמנון עבורי היה שותף לדרך, 
איש שיחה. נהניתי להיות לצידו ולהכיר 
בחרתי  כעת  החם  אופיו  את  מקרוב 
כיו"ר  לשמש  פועלו  את  להמשיך 
הדברים  על  ללמוד  התרבות,  ועדת 
שהוא רצה לעשות למען חברי הארגון 
ולהגשים אותם למענו. אמנון היה עבורי 
שחברי  כדי  הכל  ואעשה  יקר  אדם 

הארגון יזכרו את פועלו.
יהי זכרו ברוך. 

חשבונות  מנהלת  גולמן-  גלית 
בארגון:

הבקרים בארגון יום אחרי לכתו בטרם 
בקרים.  אותם  אינם  אמנון  של  עת 
הבוקר טוב המחויך, השאלה לשלומי 
ולשלום הצוות, הרצון של אמנון להיות 
היה  הארגון  הארגון,  ממשפחת  חלק 
חוויות,  יחד  וחלקנו  עבורו  אמיתי  בית 
היה  תמיד  והוא  משותפים  אירועים 
משענת אמיתית של אדם שרוצה ונכון 
לעזור לארגון, לחברים ולצוות המשרד. 
ונוכחותו  לטובה  תמיד  אותו  אזכור 

תחסר עד מאוד. 

יהי זכרו ברוך.

גלי לוץ-מהלל- מנהלת המשרד:
רועי  שהמנכ"ל  כמו  היה  עבורי  אמנון 
גדול  אדם  הגדול",  "אמנון  אותו  כינה 
זהב  עצות  נותן  ותמיד  מהחיים, קשוב 
ומילים חמות. עמד לרשות צוות המשרד 
לתת  רצה  תמיד  ועניין,  דבר  בכל 
להסתדר,  יכול  בחיים  שהכל  תחושה 
אסור להתייאש, ומי כמוהו שעבר פיגוע 
קשה היה זה שהנחיל אצלי את הרצון 
מודה  אני  כך  ועל  ולהתקדם  להצליח 
לו. הוא יחסר לי ולצוות המשרד ולבני 

השירות המתנדבים בארגון. 
עולים  והזכרונות  מפסיק  אינו  הכאב 
וצפים כל הזמן. הלוואי שהיה יודע כמה 
וכואבים  והעריכו  אותו  אהבו  אנשים 

את לכתו הפתאומית. 

יהי זכרו ברוך. 

מוריה בו-דוד - רכזת פרויקטים
הייתה לי הזכות לעבוד עם אמנון ויחד 
ותמיד  ואירועים  פרויקטים  המון  עשינו 
ולסייע,  לעזור  נכון  היה  אמנון  תמיד 
הסודי  הנשק  היו  והשלווה  שלו  החיוך 
לכתו  לפני  ימים  מס'  לו  ואמרתי  שלו 
בטרם עת שאין הרבה אנשים טובים 
שפגשתי  שמחה  ואני  הדרך  באמצע 
ונותן  ומכוון  שמייעץ  כמותו  באדם 

הרגשה טובה. 

יהי זכרו ברוך.

אמנון  יהלומי  1943-2015,
יהי  זכרו  ברוך
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רה"מ בנימין נתניהו בהר הרצל:
 "אני נקשתי על דלת הוריי, לא אשכח 

את הזעקות"
ביום הזיכרון תשע"ה התקיים טקס הזיכרון לחללי פעולות איבה בהר הרצל 

במעמד נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין, רוה"מ בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת-
מר יולי אדלשטיין. ונשיאת בימ"ש העליון מרים נאור. הרמטכ"ל, מפכ"ל , רבנים 
ראשיים ואלפי משפחות שכולות ובני משפחה שהגיעו להזכיר ולזכור את חללי 
פעולות איבה לדורותיהם. הנואמת מטעם הארגון היציג הייתה בת-גלים שער 

-אמו של גיל-עד שער ז"ל , אחד מתוך שלושה נערים שנחטפו מגוש עציון, בעת 
שהיו בדרכם לביתם ונרצחו בידי חוטפיהם, מחבלי חמאס.

נתניהו  בנימין  רוה"מ  נאומו  במהלך 
סיפר כי יום קודם בכנסת סיפרו בני 
הנורא  הרגע  על  השכול  משפחות 
"את  שבו שמעו את הנקישה בדלת. 
כשהייתי  קיבלתי  שלי  הנקישה 
הברית,  בארצות  בבוסטון  סטודנט 
על  לי  סיפרו  שבה  טלפון  בשיחת 
נפילתו של אחי הבכור. זה היה הרגע 
הנורא בחיי חוץ מאחד - שבע שעות 
להיות  בגורלי  כשנפל  יותר,  מאוחר 
דלת  על  הנוקש  הייתי  אני  המבשר. 
אבי  זעקות  את  אשכח  לא  הוריי. 
ואת זעקותיה של אמי. זה היה כאילו 
יוני מת פעמיים. לאלו מאתנו שעברו 
שמשתווה  רגע  אין  הזו,  התופת  את 
לו בעוצמת ההלם. הפצע לעולם לא 

מגליד באמת".
הנצחה  ועדת  פעלה  השנה  גם 
בראשותו של אייבי מוזס יחד עם יו"ר 
הארגון והמנכ"ל לסייע בארגון הטקס 
אל מול נציגי משרד ההסברה. בשם 
גלים  בת-  השכולות   המשפחות 
שער אמרה: "יחודו של יום זה בדממה 
שמאפיינת אותו – כולנו דוממים, כולנו 
היא  קריאה  היא  הדממה  מדממים. 
זעקה של מעבר למילים. קול דממה 
דקה, קול לחישה, קול שמתחזק מסוף 
העולם ועד קצהו". "יקירינו שאינם עוד 
לבו,  ובטוב  באדם  שהאמינו  עמנו, 

ביקשו להרבות אהבה וחסד", סיפרה 
עלינו  הקמים  ''אלו  השכולה.  האם 
ומנסים לכלותינו פגעו בגופם, נשמתם 
ונשמת העם היהודי תימשך לעד. יחד 

נתמודד עם האתגרים שנכונו לנו".

חברי  הדליקו  הזיכרון  אבוקת  את 
רווח  גיל  רווח אביו של   יוסי  הארגון: 
ז"ל ומר בן ציון צ'רכי, אלמנּה של רחל 
נסרין צ'רכי הור ז"ל . גיל היה בן 22 
באוגוסט   26 שישי,  ביום  בהירצחו. 
מעלית  בהתקנת  כשעבד   ,1994
באתר בנייה ברמלה. בעת שישב יחד 
החדרים  באחד  נוספים  פועלים  עם 
התנפלו  צהריים,  ארוחת  לאכול 
מהאתר  פלשתינים   פועלים  עליהם 
רחל  סכינים.  בדקירות  אותם  ורצחו 
במוצאי  בהירצחה.   36 בת  הייתה 
רחל  יצאה  במרס 2002,  שבת, 30 
בתל  קפה  לבית  ציון  בן  בעלה  עם 
המצווה  בר  חגיגת  את  לתכנן  אביב 
הקפה  בבית  בשבתם  בנם.  של 
פוצץ מחבל-מתאבד פלסטיני מטען 
חבלה שנשא על גופו, על יושבי בית 
הקפה. רחל נפצעה אנושות בראשה.

המשפחות  בשם  קדיש  קריאת 
השכולות הקריא מאיר סחיווסחורדר, 
צירל   וצירה  רפאל  מרדכי  של  בנם 
יצחק  אברהם  רעיה,  של  ואחיהם 

וחמדה ברכה זכרונם לברכה .
בצהרי יום חמישי, 9 באוגוסט 2001, 
חבלה  מטען  מחבל-מתאבד  פוצץ 
רֹו"  כבד שנשא על גופו במסעדת "ְסבְָּ
שבמרכז ירושלים.   בפיגוע נרצחו 15 
מאות.  ונפגעו  ילדים,  ובהם  אדם,  בני 
בקורבנות היו גם חמישה בני משפחה 
אחת, משפחת סחיווסחורדר, שהגיעו 

לירושלים ליום כייף.

הניחו  השכולות  המשפחות  זר  את 
של  הוריה  אוזרוב   ויחזקאל  דליה 

אורית אוזורוב זכרה לברכה .
במוצאי שבת, 9 במרס 2002, יצאה 
מחברותיה  כמה  עם  לבלות  אורית 
הקפה  בבית  ישבו  הן  בירושלים. 
"קפה מומנט" בשכונת רחביה בעיר, 
למקום,  שהגיע  פלסטיני  כשמחבל 
את  פוצץ  גדול,  מטען  גופו  על  נושא 
עצמו בבית הקפה על יושביו. 11 בני 

אדם נרצחו בפיגוע, ובהם אורית.
בארץ  איבה  פעולות  נפגעי  זר  את 
ובחוץ לארץ הניחו  בני לוי אחיו של 
יוסף לוי זכרו  לברכה ודוד אוזנה אביו 

של יובל אוזנה זכרו לברכה .
חצו  באוגוסט  2011  בתאריך 18   
מחבלים את הגבול ממצרים לישראל 
בכביש אילת-עובדה ופתחו בסדרת 
לעבר  ורימונים  בירי  התקפות 
זו  בהתקפה  רכב.  וכלי  אוטובוסים 

חדשות מכאן ומשם  

ביניהם   ויוסף  אזרחים  שישה  נהרגו  
בפיגוע  נרצח  אוזנה  יובל  חיילים.  ושני 
יום ראשון,  בן 31. בבוקר  והוא  טרור, 
דרכו  את  עשה  בפברואר 2004,   22
לעזור לאמו בחנות המכולת שלה. הוא 
עלה לאוטובוס "אגד" בקו 14א, ובשעה 
שעברו  בעת  בבוקר,  וחצי  שמונה 
בסמוך לגן הפעמון בירושלים, התפוצץ 
באוטובוס שנסע בו מטען נפץ שנשא 
פלסטיני.  מחבל-מתאבד  בתיקו 
ובהם  בפיגוע,  נרצחו  אדם  בני  שמונה 
בני אדם  רבות של  ועוד עשרות  יובל, 

נפגעו.

השנה לראשונה ביקשו נציגי הארגון כי 
את זר יתומי פעולות איבה אותו תניח  
בתם  הורים,   משני  יתומה  לוין,  מישל 
קוקוי-נוביקוב  ורימה  קוקוי  איתן  של 
זכרונם לברכה ואת זהבית אבו, בתו 

של ציון אבו זכרונו לברכה .
נרצחו  מישל,  של  הוריה  ורימה,  איתן 
בפיגוע סמוך לצומת שוקת וקיבוץ להב 
 ,2004 בפברואר   27 שבת,  במוצאי 

ליבנה  ביישוב  מביתם  הזוג  בני  יצאו 
למסיבת  בדרכם  שבע  באר  שליד 
כעבור  באשדוד.  חבר  של  הולדת  יום 
ממארב  רכבם  הותקף  שעה  כרבע 
בואכה  שוקת,  צומת  באזור  מחבלים, 
במכונית,  ירו  המחבלים  להב.  קיבוץ 
היה  איתן  ונמלטו.  הזוג  בני  את  רצחו 
בתם,   .26 בת  ורימה  במותו   29 בן 
מישל, הפכה יתומה, והיא בת שנתיים. 
היא אומצה בידי אחותו של איתן, טל-
טסיה, ובעלה. ציון היה ימאי בצי הסוחר 
הישראלי. 5 באוקטובר 1985, ירד ציון 
עם חברו יעקב אבו ז"ל מאוניית המשא 
בנמל  עגנה  כשזו  קליפורניה",  "צים 
ברצלונה בספרד. הם פגשו על הרציף 
שני זרים שהזמינו אותם לבילוי משותף, 
ימים  כעבור  עקבותיהם.  נעלמו  ומאז 
גופותיהם  נמצאו  חיפושים  של  אחדים 

בדירה בעיר.
את זר נכי פעולות איבה הניחו גב' שירי 

מירבס  ומר אפרים רון ששון. 

וחצי   12 בן  והוא   ,1948 ביוני  ב-20 

ממטען  אנושות  אפרים  נפצע  בלבד, 
ביתו  לחצר  סמוך  שהונח  נפץ  חומר 
בכפר שלם בתל אביב. אפרים וחברו 
בחופשת  הבית  בחצר  לשחק  יצאו 
הרים  ילד,  של  סקרנות  מתוך  הקיץ. 
חברו חפץ מהקרקע שהתברר כמטען 
ופצע  בידיו  התפוצץ  המטען  חבלה. 
את שניהם. פציעתו הקשה של אפרים 
הייתה בכל חלקי גופו, ובין השאר איבד 

את ידו השמאלית. 
בליל יום רביעי, ב-30 באפריל 2003, 
מחבל- ניסה  אחת,  לשעה  סמוך 
להיכנס  נפץ  חגורת  חגור  מתאבד 
אדם  ההומה  פלייס"  "מייק'ס  לפאב 
בטיילת של תל אביב. בערנותו, עיכב 
זה  אך  המפגע,  את  הפאב  מאבטח 
פוצץ את עצמו בכניסה למקום. בפיגוע 
עשרות  ועוד  אדם,  בני  שלושה  נרצחו 

נפצעו, ובהם שירי מירביס. 

הקמת פארק/יער לחללי פעולות איבה
בחודש ינואר האחרון מנכ"ל הארגון היציג יזם פניה למר אפי שטנצלר- יו"ר קרן 

קיימת לישראל בבקשה להקצאת יער ו/או פארק שיוקדש להנצחת חללי 
פעולות האיבה

הפארק  ו\או  היער  כי  צוין  בבקשה 
והסביבה  ירושלים  באזור  יהיו 
מכובד  טקס  בו  יערך  שנה  וכל 
נפגעי  ארגון  נציגי  בהשתתפות 
היציג  הארגון  איבה-  פעולות 
הרווחה,  שר  ישראל.  במדינת 
וכמובן  לישראל  קיימת  קרן  יו"ר 
למען  וזאת  החללים.   משפחות 
פעולות  חללי  של  וזכרם  הנצחתם 
תקומתה  על  שנרצחו  האיבה 

וריבונותה של מדינת ישראל.
הארגון  נציגי  נפגשו  האחרון  במרץ 

בסניף  האיבה  מחלקת  עם  היציג 
לאומי,  לביטוח  המוסד  של  הראשי 
הקמת  פרויקט  על  דובר  בפגישה 
לחללי  הנצחה  פארק  ו\או  יער 
ניתן  כי  להם  ונמסר  איבה  פעולות 
ועדת  במסגרת  זה  פרויקט  לקדם 
ההנצחה הקולקטיבית. נציגי הארגון 
לאומי  לביטוח  בבקשה  פנו  היציג 
להתחיל בפרויקט זה, וברגע שיהיה 
בידי הארגון אישור ו/או הצעה כיצד 
הפרויקט,  את  לפועל  להוציא  ניתן 

המוסד יסייע ככל הניתן.

הארגון  נציגי  נפגשו  אפריל  בחודש 
אבו–  בן  מיכאל  מר  עם  היציג 
קיימת  בקרן  ההתרמה  מח'  מנהל 
פעולה  שיתוף  על  וסוכם  לישראל 
להנצחת  יער  ו/או  פארק  ואיתור 
חללי פעולות האיבה, הנושא נמצא 
קק"ל  גורמי  של  מקצועית  בבחינה 
במעקב  נמצאים  הארגון  ונציגי 
שוטף להוצאה לפועל של הפרויקט 
למען הנצחת חללי פעולות האיבה 

במדינת ישראל.
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ארגון נפגעי פעולות איבה, הארגון היציג במדינת ישראל ערך הרמת כוסית לרגל חג הפסח 
תשע"ה, בהשתתפות חבר הכנסת אבי דיכטר- השר לביטחון פנים וראש השב"כ לשעבר 

ומנכ"ל הביטוח הלאומי- פרופ' שלמה מור יוסף.

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
במעמד ח"כ אבי דיכטר ומנכ"ל 
המל"ל- פרופ' שלמה מור יוסף

נפגעי  עשרות  השתתפו  באירוע 
שכולים,  הורים  איבה,  פעולות 
יתומים/ נכים,  אלמנים/אלמנות, 

ות.
בפתיחת האירוע זכו המשתתפים 
הודיעו  בו  מרגש  רגע  לחוות 
והסופר  למשורר  הנייד  בטלפון 
ארז ביטון, נפגע פעולות איבה, כי 
זכה לקבל את פרס ישראל לשנת 
עברית. ושירה  לספרות  תשע"ה 
הקהל הרב הריע ובירך את ארז 
ביטון על ההוקרה שמדינת ישראל 

העניקה לו.
מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן, ציין 
האחרונה  שנה  בחצי  כי  בדבריו 
בכל  ענפה  פעילות  הייתה 
רבים  אירועים  בארגון,  התחומים 
ופרוייקטים, והוא מקווה שהארגון 
היעדים  בכל  לעמוד  יצליח 

שנקבעו לשנת 2015 .
ביקש  כהן,  יהושע  הארגון,  יו"ר 
מחבר הכנסת והשר לשעבר אבי 
לביטוח  המוסד  וממנכ"ל  דיכטר 
במאבק  איתנו  יחד  להיות  לאומי 
מסודר  תקציב  לקבלת  הצודק 
בארגונים  כמו  בארגון  לפעילויות 

המקבילים במשרד הביטחון.
לא  ונציגיו  הארגון  כי  ציין  הוא 

כדי  פעולה  כל  לעשות  יהססו 
ישראל  שממשלת  להבטיח 
השלטונית  ההבטחה  את  תקיים 
תקציב  לקבלת  הרווחה  שר  של 
 2015 לשנת  ש"ח  מיליון  של 
יו"ר  בירך  עוד  הארגון.  לפעילות 
הארגון על שיתוף הפעולה הפורה 
שלמה  פרופ'  המוסד  מנכ"ל  עם 
השיקום  אגפי  ומנהלי  יוסף,  מור 

והאיבה בביטוח לאומי.
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ציין 
הלאומי  הביטוח  מחוייבות  את 
והוא כעומד בראשה ללוות ולסייע 
ככל הניתן לנפגעי פעולות איבה 
ומקרים  רגישים  במקרים  גם 
והתחשבות  רגישות  המצריכים 

למען נפגעי פעולות איבה.
הפעולה  שיתוף  על  בירך  הוא 
הפעילות  ועל  הארגון  עם  הפורה 
עיניו  במו  רואה  שהוא  הענפה 

באירועים ובחגים.
סיפר  דיכטר  אבי  הכנסת  חבר 
למשתתפים כי במהלך השנתיים 
הקרן  כיו"ר  שימש  האחרונות 
לקושי  מודע  והוא  שואה  לניצולי 
לאוכלוסיות  וסיוע  טיפול  במתן 
שהמדינה  והצורך  החלשות 
תקצה תקציבים ומשאבים לסייע 

לארגונים המטפלים באוכלוסיות 
אלו.

במלחמה  עסק  חייו  כל  לדבריו 
הקושי  את  מבין  והוא  בטרור 
מהצד  וכיצד  שבשכול  והכאב 
נגד  שנלחמים  כאנשים  השני 
שהטרור  ההרגשה  מהי  הטרור 
בנו. להכות  מצליח  זאת  בכל 
מנשוא  קשה  הזו  ההתמודדות 
לסייע  מחוייבת  ישראל  ומדינת 

לנפגעים ולבני משפחותיהם.
היה  כי  ציין  דיכטר  הכנסת  חבר 
לו חשוב להגיע לכאן ולכבד את 
החברים ולומר להם כי הם חלק 
מדינת  של  קיומה  על  מהמאבק 

ישראל ולאחל להם חג שמח.
לסייע  ישמח  כי  ציין  הוא  בנוסף, 
לארגון בעתיד בפעילותו בכנסת 

ו/או בממשלה.
יו"ר הארגון,  בסוף האירוע העניק 
והערכה  הוקרה  מגן  כהן,  יהושע 
צביקה  לשעבר  הארגון  ליו"ר 

פוזיס שחק.
של  בברכתו  הסתיים  האירוע 
ישרים,  מאיר  הרב   - הארגון  רב 
שחיבר את המשתתפים למסורת 
לכולם  ואיחל  הפסח  חג  לקראת 

חג פסח שמח וכשר.

ארגון נפגעי פעולות איבה רוצה להיות אתכם 
בקשר תמידי.

ניתן להיות   איתנו   בקשר בדף הפייסבוק של 
הארגון "ארגון נפגעי פעולות איבה )ע"ר(הארגון 

היציג )במדינת ישראל(", עשו לנו "לייק"

אימייל – העבירו אלינו כתובות אימייל כדי 
להישאר מעודכנים – שילחו את כתובתכם אל
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 אתר האינטרנט של הארגון:
 www.irgun.org.il בקרו בכתובתנו והתעדכנו 

בחדשות.

ניוזלטר - ביטאון "התקווה"  – מופק ארבע 
פעמים בשנה אך "עם הפנים לתקווה", הניוזלטר 
של הארגון, מופק כל חודש, האם אתם מקבלים 

אותו? אם לא שלחו אימייל לארגון  

בואו להיות איתנו 
בקשר

במהלך חודש מרץ 2015 התקיימו אירועי פורים בשלושת מחוזות הארץ: בירושלים - 
באולמי "לה בל", במרכז לתושבי המרכז והדרום - באולמי" שורשים" שביהוד ובצפון 

-באולמי "הנסיכה" שבחיפה .

פורים שמח לחברי הארגון ובני 
משפחותיהם

 2015 מרץ  חודש  במהלך 
התקיימו אירועי פורים בשלושת 
 - בירושלים  הארץ:  מחוזות 
באולמי "לה בל", במרכז לתושבי 
באולמי  והדרום-  המרכז 
ובצפון  שביהוד  "שורשים" 

-באולמי "הנסיכה" שבחיפה .
נהנו  ואורחיהם  הארגון  חברי 
קבלת  הכולל  עשיר  מתפריט 
וקוקטיילים  משקאות  בר  פנים, 

חופשי , חטיפים חמים וקרים. 
פנים  לקבלת  זכו  החברים 
מדהימות,   בובות  ע"י  מרהיבה 
לאפר  והגיעו  שהוזמנו  מאפרות 
את החברים לכבוד חג הפורים, 
אווירת מסיבה  הייתה  באירועים 

תחפושות של ממש עם ריקודים 
והכוכבת  הזמרת  של  והופעה 
דנה  המסעירה-  הבינלאומית 
לצד  חיה  בהופעה  אינטרנשיונל 
ליווי של  רקדנים ובניהם הרקדן 

קלוד דדיה . 
שהגיעו  מקומיות  להקות 
האירועים  מפיק  של  בהנחייתו 
בהופעה  שהפתיעו  אסנר  ארי 

מיוחדת וריגשו את הקהל.
השנה  זאת,  פורימית  באווירה 
ובין  ההגרלות  למסורת  חזרנו 
פרסים   3 הוגרלו  הארגון  חברי 
הראשון  במקום  מכובדים: 
באחד  זוגית  חופשה  חולקה 
במקום  קיסר,  רשת  ממלונות 

אינץ'   32 טלוויזיה  חולקה  השני 
טאבלט  חולק  השלישי  ובמקום 
ניתנו  אלה  לילדים.  משחקים 
בגורל  עלו  אשר  הארגון  לחברי 
במסיבות  הזוכים  הכרטיסים 

באזורים השונים.
השתתפו  האירועים  בשלושת 
למעלה מ800 חברים ואורחיהם 
של  פורים  במסיבות  חגגו  אשר 
הארגון היציג . זו ההזדמנות לומר 
תודה לצוות המשרד שעמל רבות 
להצלחת האירועים ואנו מזמינים 
אתכם להגיע ולהשתתף באירועי 

חג החנוכה ההולכים וקרבים.
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ארז ביטון זוכה פרס ישראל לספרות ולשירה עברית 
  )לשנת תשע"ה( 2015

חלוקת משלוחי מנות בחג הפורים בבית החולים שניידר 
בפתח תקווה

כזוכה פרס ישראל לספרות ולשירה עברית השנה  )לשנת תשע"ה(, אני שמח 
להיות חלק מפעילותו של אירגון נפגעי איבה ואף  כיהנתי בעבר  כיו"ר האירגון 

ואחד ממייסדיו. 

הארגון  של  בחשיבותו  מאמין  אני 
של  למצוקות  פתרונות  לקדם  כדי 
על  באות  שלא  מצוקות  חברים,  
השונים.  המוסדות  באמצעות  פתרונן 
הארגון מהווה גורם וכתובת לתמיכה  
בהתמודדות  בעיקר  בחברים,  

של  פשוטה  הלא  האישית  הנפשית 
כל אחד מאיתנו עובר  במהלך חייו. 
אנחנו, פעילי הארגון הותיקים, יכולים 

לתרום בעצה טובה ובגיבוי מוסרי. 
ביטוי  נותן  בלילה"  "מכאובינו  השיר 
לקושי שכל אחד מאיתנו מכיר היטב. 

הארגון  חברי  בצער  משתתף  אני 
ובצער המשפחה על פטירתו בטרם 
עת של חברנו היקר אמנון יהלומי ז"ל 
בפעילותו  לארגון  רבות  כה  שתרם 

המסורה מזה שנים.

צוות משרד ארגון נפגעי פעולות איבה חילק 
לילדים  מנות  חג הפורים, משלוחי  לקראת 
ההשתלות  ויחידת  האונקולוגית  במחלקה 

בבית חולים שניידר.
של  למסורת  זה  מנהג  להפוך  מקווים  אנו 
צוות עובדי הארגון כחלק מתרומה לקהילה.

בתמונה: רכזת הפרוייקטים מוריה בן-דוד 
מעניקה משלוחי מנות.

ארז ביטון/
מכאובינו בלילה

ְיָלה לַּ ִאים ָעֵלינּו בַּ ַמְכאֹוֵבינּו בָּ
ֵקָטה ה ְשׁ ְמִזמָּ ֵהָחֵבא, בִּ בְּ

מֹו ַמִים ְמַחְלֲחִלים כְּ
ְיָלה לַּ א ָעֵלינּו ַמְכאֹוֵבנּו בַּ בָּ

ִנים ֹלא ִנים ִנים, ֲאַנְחנּו בְּ ם ְיֵשׁ לָּ ֻכּ ֶשׁ כְּ
ָנה ין ֵערּות ְלֵשׁ בֵּ

ים ְצִחיִּ ֲאַנְחנּו ַהּׁשֹוְמִרים ַהנִּ
רֹון ּפֹוֵקד אֹוָתנּו  כָּ ַהזִּ

מֹו ָחֵבר ַרע  כְּ

ַעם אַחת ִליׁשֹן  ַרק פַּ
ֶקר. ינֹוקֹות ַעד ַהבֹּ ַנת תִּ ְשׁ

לראשונה אירוע פורים לחברי הארגון מהמגזר החרדי

האסיפה הכללית -  אושרו הדוחות הכספיים 
והמילוליים לשנת 2014, הארגון פועל עפ"י מנהל תקין

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
בתאריך 24/02/15 לראשונה התקיים אירוע פורים לחברים מהמגזר החרדי בארגון.

ביום ה-22/6/2015 התקיימה בבית הארגון היציג האסיפה הכללית השנתית של 
הארגון. ליו"ר האסיפה נבחר פה אחד יו"ר הארגון יהושע כהן. רו"ח הארגון, דני בניטה 
סקר בפני החברים את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת 2014, מבקר הארגון 
רו"ח יואל כהן, המליץ בפני החברים לאשר את הדוחות הכספיים וציין כי הארגון פועל 
עפ"י כללי מנהל תקין ויש באמתחתו אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2015. 

בימים אלו הוגשה בקשה לרשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2016.

"דרכי  במדרשת  התקיים  האירוע 
אבות" שבמעלות דפנה בירושלים.

מופע  עשיר,  כיבוד  הוגש  באירוע 
לסרי,  מיכאל  הרב  מאת  סטנדאפ 

מופע  דהן,  יובל  הרצאה מאת הרב 
בשירה  אלתר  הרב  של  לילדים 
וריקודים, ריקודי עם לילדות ופעילות 

לילדים במשחקיה שבמקום.

הישיבה הייתה בהפרדה.
החברים נהנו מאוד והארגון מתכוון 
נוספים  ותרבות  כיף  ימי  לקיים 

למגזר החרדי.

לשנת  והמילוליים  הכספיים  הדוחות 
2014 אושרו ברוב מוחלט.

מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן ציין בפני 
ניהול  אישור  יש  לארגון  כי  החברים 
במקור  מס  ניכוי  ניהול  אישור  ספרים, 
וכן אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות 
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עד 
לסוף שנת 2017 לסעיף 46 לפקודת 
תרומות. במהלך  הכנסה בקבלת  מס 
האסיפה נמסרה ההודעה כי עם לכתו 
בטרם עת של חבר הוועד אמנון יהלומי 
הארגון  תקנון  עפ"י  במקומו  יכנס  ז"ל, 
מתמודד אשר זכה במס' הגדול ביותר 
של הקולות הבא אחריו, והחבר אשר 
נכנס לכהן בוועד הארגון הוא מר זאב 
ראפ, צוות המשרד וחברי הארגון איחלו 

לזאב ראפ הצלחה בתפקיד.

נפטרים- נזכור את כולם...

בשותי יאסר ז"לאשקר אחי ז"לקופר רינה ז"ל

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים
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יום בריאות בחמי יואבתלושי שי לחג הפסח
הארגון היציג החל לראשונה, בחג הפסח האחרון, בשיתוף פעולה עם "עמותת 

חזון לישראל" ו"קרן הידידות" חלוקת תלושי שי "קמחא דפסחא" לציבור החברים 
על פי מצב סוציו-אקונומי, וזאת בעקבות פעילותם של מנכ"ל ויו"ר הארגון אל 

מול הנהלת עמותת חזון לישראל וקרן הידידות.

הנהלת הארגון היציג החלה השנה בפרויקט יום בריאות לחבריה, הכולל טיפול 
במרחצאות, פעילות תרבותית וארוחת בוקר וצהריים.

חזון  עמותת  ע"י  חולקו  השנה 
לישראל תווי שי בשווי 16,400 ₪, 
 ₪  250-400 בין  הנעים  בסכומים 
הנפשות  לפי מספר  הארגון  לחברי 

ומצב כלכלי.
נוסף נעשה בעקבות  שיתוף פעולה 
רועי  עו"ד  פנייתו של מנכ"ל הארגון 
כהן עם "הקרן לידידות", אשר תרמה 
לארגון היציג 25 תלושי קניה ברשת 

שופרסל בסך  500 ₪ לתו קניה,
 ₪  300 בסך  קניה  תווי   15 ועוד 

 . "fox" לרשת ביגוד
הקניה  תווי  לחלוקת  הקריטריונים 
הינם על בסיס מצב סוציו-אקונומי, 
מרובות  משפחות  נפשות,  מס' 
איבה  פעולות  נכי  ילדים  ילדים, 
במחלקה  שמוכרים  קשים  ומקרים 

המשפטית.

וחבריו  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
תרומתם  את  ומוקירים  מודים 
לישראל  חזון  עמותת  של  ונכונותם 
ועמותת הקרן לידידות ומברכים על 
להמשך  בתקווה  הפעולה,  שיתוף 

פרויקט זה גם בשנים הבאות.
להרשמה לחלוקת תווי שי לחג ראש 
השנה )במידה ותתקבלנה תרומות(   

ניתן לפנות למשרדי הארגון היציג. 

ועדת תרבות בראשותו של  ביוזמת 
יום  הארגון  יזם  ז"ל,  יהלומי  אמנון 
בריאות לחברי וחברות הארגון היציג 
היה  אירוע  בחמי-יואב.  זוגם  ובני 
מוצלח ביותר והשתתפו בו כ- 300 

במרחצאות  מטיפול  שנהנו  אנשים 
לקבל  וזכו  הגופרית  ובבריכות 
תצוגת אופנה וסדנת ספורט, ארוחת 
ע"י  הרקדה  ולקינוח  עשירה  צהריים 

הזמר איציק עמיר.

דעים  תמימי  היו  המשתתפים  כל 
ימי  שיש להמשיך במסורת של קיום 
ובימים אלו  וגיבוש לחברים,  בריאות 
אנו מתכננים יום בריאות נוסף לקראת 
סוף השנה בחמת גדר לתושבי הצפון.

קורס מחשבים לחברי הארגון
לאחר קבלת תרומה של שישה מחשבים מחברת "צ'מפיון מוטורס" והשמשת 

ארבעה מחשבים נוספים, בקרוב יפתח קורס מחשבים לחברי הארגון. בימים אלו 
הארגון פועל לאתר מדריך/ה להעברת קורס הכרת המחשב לחברי הארגון.

מפגשים  יועברו  הקורס  במסגרת 
והכרת  אינטרנט  "יישומי  בנושא 

המחשב".
חברי  יחשפו  המפגשים  במהלך 

הארגון למונחי יסוד במחשב, ילמדו 
וברשתות  אינטרנט  באתרי  לגלוש 

החברתיות.

סיום  תעודות  יוענקו  הקורס  לבוגרי 

ומנכ"ל  כהן  יהושע  הארגון  יו"ר  ע"י 
הארגון עו"ד רועי כהן. 

לפנות  ניתן  והרשמה  לפרטים 
למשרדי הארגון בטלפון:

03-6884729 

טקס חלוקת המלגות המסורתי של הארגון היציג
ביום ה- 27/5 התקיים טקס חלוקת המלגות המסורתי של הארגון היציג 

הנערך מדי שנה.

לחברי  מלגות  כ-70  חולקו  השנה 
מדרגה  משפחותיהם  ובני  הארגון 
השכלה  רוכשים  אשר  ראשונה 
המועצה  ע"י  המוכר  במוסד  גבוהה 
להשכלה גבוהה. השנה לאור ריבוי 
של  התקציב  ומצוקת  הבקשות 
עם  פעולה  לשיתוף  פנינו  הארגון 
עמותת חזון לישראל בראשות בתיה 
וברי סגל. עמותה זו תרמה 50,000 
₪ לטובת פרוייקט המלגות ונציגיה 

השתתפו בטקס החלוקה.

חברי  בנוכחותם  כיבדו  הטקס  את 
הארגון,  גזבר  יצחק  ניסים  הועד- 
ויו"ר  האלמנות  נציגת  קמחי  שרה 
ועדת רווחה אשר עמלה על קבלת 
וכמובן,  הבקשות  ואישור  הטפסים 
יהושע כהן  יו"ר הארגון מר  במעמד 

ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן.
כל המלגות חולקו עפ"י קריטריונים 
בקפידה. ונבחנו  ושוויוניים  אחידים 
מלגה  מקבלי   63 הגיעו  לאירוע 
פנו  אשר  נפגעים  רבים  ובניהם 

לשיקום באמצעות רכישת השכלה 
דגלו  על  היציג חרט  גבוהה. הארגון 
להמשיך במסורת זו המבטאת את 
הרצון של הנהלת הארגון ללוות את 
ולעודד  משפחותיהם  ובני  הנפגעים 
ולהשתלב  השכלה  לרכוש  אותו 
ככול הניתן במעגל העבודה. מסורת 
ניתן  הבאה.  בשנה  גם  תימשך  זו 
לקבלת  הארגון  למשרדי  לפנות 
החלוקה  לקראת  נוספים  פרטים 

בשנה הבאה.
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אירוע יום הזיכרון בעיריית תל אביב וחולון
התקיים  ה-19.04.2015  בתאריך 
כמסורת השנתית טקס לזכר חללי 
במעמד  ת"א  בעיר  האיבה  פעולות 
ויו"ר  חולדאי  רון  מר  העירייה  ראש 
התקיים  הטקס  וולך.  נתן  המועצה 
תחנת  מול  הממוקם  הטרור  בגן 
עשרות  הגיעו  למעמד  בעיר.  רידינג 
משפחות שכולות תושבי העיר תל 

אביב. באירוע השתתפו יו"ר הארגון 
יהושע כהן, חבר הועד אמנון יהלומי 
ז"ל ונציג המשפחות השכולות וחבר 
הועד אייבי מוזס שנאם בטקס. את 
וליאור  אלעד  אמרו  בטקס  הקדיש 
שאיבדו  הורים  משני  יתומים  שי, 
בפיגוע   1974 בשנת  הוריהם  את 
זרי הארגון הניחו אלונה  מטוס. את 

ביותר  הקשה  הנפגעת  שפורטוב, 
מפיגוע הדולפינריום, ביחד עם אביה 
הניחה  השכולות  המשפחות  ובשם 
אתי ממסיטלוב, ששכלה את בעלה 
באירוע  אוראל.  ביתה  בליווי  יוסף, 
את  שליוו  הצופים  שבט  השתתפו 
עטרי  גלי  והזמרת  הזרים  הנחת 

שריגשה בשירתה.

באותה שעה בדיוק התקיים הטקס 
המסורתי לזכר חללי פעולות איבה 
ראש  במעמד  חולון,  העיר  תושבי 
ראש  סגן  ששון,  מוטי  מר  העיר 
גם  המשמש  כהן  רועי  עו"ד  העיר 
כמנכ"ל הארגון היציג, הרב הראשי 
ומפקד  יוסף  אברהם  הרב  לחולון 
מרחב איילון ניצב משנה נתן בונזה. 

סרוסי  רפי  דיבר  המשפחות  בשם 
ששכל את ביתו קרן קשאני סרוסי 
לזכר  הקדיש  את   ,2002 בשנת 
הורה  רוזן,  משה  אמר  הנרצחים 
בקו  בפיגוע  גלית  ביתו  את  ששכל 
5 בשנת 1994, ואת זר ארגון נפגעי 
ריחני,  דודו  הניחו  איבה  פעולות 
רועי  ועו"ד  בארגון  המתנדב  נכה 

נכחו  בטקס  הארגון.  מנכ"ל  כהן 
בחולון  עתידים  תיכון  תלמידי  גם 
של  הנצחה  בפרויקט  המשתתפים 
חולון,  מהעיר  איבה  פעולות  חללי 
את היוזמה להגעתם הוביל המחנך 
שלומי בלייר שאף השתתף בטקס 

יחד עם תלמידיו.
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משפחות יקרות, הזמנה להשתתף ביום כיף לילדי 
משפחות הארגון )בארבעת המחוזות  י-ם, צפון, דרום, מרכז(

בימים אלו יוצא לדרך פרויקט משותף עם עמותת 
חזון לישראל "הארגון היציג למען ילדי נפגעי 

פעולות האיבה ומשפחותיהם". אנו מתכבדים 
להזמינכם לאחד מימי הכיף שנערוך בחופשת 
קיץ 2015 לילדי נפגעי פעולות איבה בגילאי 3 
עד 18 שנה, במחוזות הבאים: ירושלים / באר 

שבע / חיפה/ חולון, האירועים יתקיימו בין השעות  
.09:30-16:00

האירועים כולם יכללו אירוע בבריכה ומתחמי 
פעילות לתינוקות, ילדים ונוער וביניהם:                                

• מתנפחים.
• שולחנות משחקים.

• מוזיקה + הגברה.
• הפעלות כגון מתנפחים, דוכני הפתעות, פופקורן 

וסוכר

במתחם יוגשו ארוחת בוקר + ארוחת צהריים
* ארוחת הבוקר כוללת: כריך + שקית שוקו.

* ארוחת צהריים :תוגש בחמגשית תמורת שובר, 
מנה עיקרית חמה + 2 תוספות לבחירה ושתייה 

קרה.
שעות הפעילות יהיו בין השעות 9:30-16:00, בכל 

ימי הכיף יש להגיע בין השעות 9:30 ל- 10:00 
בבוקר – נא לדייק.

יום כיף בחולון: יתקיים ביום 23/7/15  יום ה', 
בקאנטרי חולון, רח' הלוחמים 12, חולון. ההגעה 

הינה עצמאית.
מבת-ים: קו 19, 86 מחולון: קו 1, 2, 73, 74 

מת"א: קו 1.

יום כיף בירושלים: מתקיים ביום 30/7/15 יום 
ה'. במרכז "ציפורי" שביער ירושלים . הסעות 

מסודרות הלוך ושוב ייצאו בבוקר למרכז "ציפורי" 
מבנייני האומה למרכז "ציפורי", הגעה בשעה 

8:30 למקום האיסוף בבנייני האומה וחזרה בשעה 
16:00 לבנייני האומה. עקב בעיית תחבורה והגעה 

למקום הארגון יעמיד הסעה מסודרת לירושלים 
בלבד – יש להירשם בהקדם. 

יום כיף בצפון: יתקיים ביום 6/8/15 יום ה' . בבית 
הלוחם חיפה, רח' דרך צרפת 101, חיפה. ההגעה 

הינה עצמאית. 
קווי אוטובוס מתחנה מרכזית בחיפה )אגד(: 

.3,103,113,114,115

יום כיף בדרום: יתקיים ביום 11/8/15 יום ג' בבית 
הלוחם באר שבע, שד' בנ"צ כרמל 9, באר שבע. 

ההגעה הינה עצמאית.
קווי אוטובוס מתחנה מרכזית ב"ש )מטרודן(: 
4,5,14,24,34 ,)מטרופולין(:27,37,386,388

ההרשמה ליום הכיף לא תאוחר מ- 4 ימים לפני 
כל אירוע. לאחר תאריך זה ההרשמה תהיה על 

בסיס מקום פנוי. מס' המקומות מוגבל לכן הקדימו 
להירשם!!! 

יש להירשם טלפונית או באתר הארגון בו ניתן 
http://www. :לשלם מראש על הכניסה שכתובתו
irgun.org.il. בכניסתכם נציגי הארגון יחלקו לכם, 
לאחר זיהוי, כרטיסים לארוחת בוקר וצהרים ) א. 

צהריים תוגש מאוחר יותר , אנא הקפידו ושמרו 
את הכרטיסים( . לכל הנרשמים יינתנו כרטיסים 

ביום האירוע ע"פ רשימה שאושרה והזיהוי במקום 
יתבצע ע"י הצגת תעודת חבר, ופרטים שיימסרו 

לנו על ידכם בטלפון. בעת קבלת מכתב מהארגון 
בנושא יום הכייף, אנא צרו קשר עם הארגון 

בטלפון מספר :
 03-6884729 הירשמו ושריינו מקומותיכם ליום 

זה בהקדם האפשרי.

הוראות והנחיות:
• לידיעתכם, עלות לכרטיס בודד עבור חבר ארגון   

   או בן משפחה מדרגה ראשונה הינה 25 ₪.
• עלות לכרטיס בודד עבור אורח של חבר הארגון 

   הינה 50 ₪ .
• ניתן לרכוש עד 4 כרטיסים עבור משפחה מדרגה 

   ראשונה, בנוסף עוד 2 אורחים לכל חבר.

• רצוי לשהות תחת הסככות ובמקומות מוצלים 
   שהארגון מרכז עבורכם.

• בזמן הרחצה בבריכות השונות מחובתכם 
   להקפיד על רחצה בבגד ים בלבד וחבישת  

   כובעים בעת הכניסה לבריכה.
• בקאנטרי חולון לא תתאפשר הכניסה לבריכות 

   המקורות ולחוגים של הקאנטרי .

עו"ד רועי כהן, מנכ"ל הארגון
ארגון נפגעי פעולות האיבה

הארגון היציג )בישראל(

דודו ריחני, יו"ר ועדת תרבות
ארגון נפגעי פעולות האיבה

הארגון היציג )בישראל(

יהושע כהן, יו"ר הארגון
ארגון נפגעי פעולות האיבה

הארגון היציג )בישראל(
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פגישה עם ראש עיריית פתח תקווה

פגישה במועדון החממה ברחובות

בעקבות פנייה של נציגי הארגון לראש עיריית פ"ת עו"ד איציק ברוורמן בנוגע 
להקמת גן להנצחת חללי קרבנות הטרור, תושבי העיר פ"ת והקמת אנדרטה לזכרם, 

נתקיימה פגישה בלשכתו של ראש העיר יחד עם עוזר ראש העיר מר אמיר סולמי.

במהלך חודש מאי התארחו יו"ר הארגון היציג מר יהושע כהן, עו"ד רועי כהן- מנכ"ל 
הארגון ונציגי המחלקה המשפטית: עו"ד מצדה מועלם והמתמחה עינת בלמס במועדון 

החממה ברחובות המנוהל ע"י הגב' ניצה רגב. 

בימים אלו מסתיים פרויקט להנצחת חללי פעולות איבה תושבי העיר חולון במערכת 
החינוך בבית ספר תיכון עתידים חולון. ועדת ההנצחה בראשות אייבי מוזס ועו"ד 

רועי כהן מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה עודכנו על הפרויקט המרגש שפועל 
בשנה האחרונה במערכת החינוך להנצחת חללי צה"ל על ידי אדיר זלצר יזם ומנהל 
הפרויקט במשרד החינוך וביקשו לקיים אותו גם עבור משפחות חללי פעולות איבה. 

יהושע  הארגון-  יו"ר  נכחו  בפגישה 
מוזס  אייבי  הנצחה-  ועדת  יו"ר  כהן, 
נציגי  רועי כהן.  עו"ד  ומנכ"ל הארגון- 
את  העיר  ראש  בפני  סקרו  הארגון 
בכל  ומתגבשת  שהולכת  המגמה 
הארץ,  ברחבי  המקומיות  הרשויות 
ואנדרטה  גן  להקמת  חולון,  לרבות 
להנצחת חללי קרבות הטרור, תושבי 
לאמץ  וביקשו  המקומית,  הרשות 

מודל זה בעיר פ"ת.
זו  ביוזמה  החל  כי  עדכן  העיר  ראש 
פניית  לפני  עוד  כניסתו לתפקיד,  עם 
דבר מבורך  בזה  רואה  והוא  הארגון 

שיש לבצע אותו במהרה.
מנכ"ל הארגון עדכן את ראש העיר כי 
ח',  העיריות, סעיף 149  עפ"י פקודת 

יש להקים בכל רשות מקומית ועדה 
להנצחת קרבנות טרור תושבי העיר 
הנצחה  ודרכי  פעולות  תיזום  אשר 

לחללי קרבנות הטרור.
לבקשתו של ראש העיר יועבר חומר 
ודוגמאות של גנים ואנדרטאות בערים 
אחרות על מנת שיוכלו לגבש מתווה 
הארגון  נציגי  ואנדרטה.  הגן  להקמת 
על  ובירכו  פ"ת  עיריית  לראש  הודו 
דבריו  על  וכן  ולסייע  לעזור  נכונותו 
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
הרב  שערך  באירוע  איבה  ופעולות 

יהונתן אדוארד.

לנכי  שיקומי  מועדון  הינו  "החממה" 
איבה  פעולות  ולנכי  הביטחון  משרד 
מאזור השפלה כולו. מרכז זה הוקם 
נכי  הציבור.  לבריאות  האגודה  ע"י 
להשתלב  המעוניינים  איבה  פעולות 
לפנות  מוזמנים  המועדון  בפעילות 
בדיקת  ולאחר  השיקום  לעובדות 
לחברות  הפניה  לקבל  התאמה 

במועדון.

נציגי  בפני  סקרה  המועדון  מנהלת 
הענפה  הפעילות  את  היציג  הארגון 
מול  אל  המורכבת  העשייה  ואת 
ציבור חברי המועדון על-מנת להעניק 
להם את התנאים המתאימים ביותר 
לחיים  וקידומם  ולצמיחתם  לשיקום 

בריאים וטובים יותר בקהילה. 
עו"ד רועי כהן: "שמחתי לראות שישנו 
מרכז המציע לנכי פעולות איבה בית 
חם, אוזן קשבת וליווי מקצועי. לדעתי, 

לי  אין  ואכפתיות.  אהבה  המון  גם 
מועדונים  הקמת  לשכפל  שיש  ספק 
ישראל  במדינת  נוספות  בערים  אלו 
ולהעניק לציבור נפגעי פעולות איבה 
את התנאים הטובים ביותר לשיקום.

הגב' ניצה רגב ויורם בן יהודה, המנהל 
תכנית  רמה  ביד  מובילים  המקצועי, 
יצירתיות  לפיתוח  וסדורה  מקצועית 
עבור  שונים  בתחומים  ומיומנויות 

הנפגעים."

פרוייקט הנצחה בתיכון עתידים בחולון 

הרעיון של הפרויקט הינו כי תלמידי 
בפרחי  המלווים  י'–יא'  כיתות 
הנצחה  אלבומי  יערכו  הוראה 
איבה  פעולות  קורבנות  לזכרם של 
בטקס  האלבומים  ימסרו  ובסוף 
העיר  השכולות.  למשפחות  מרגש 
הפיילוט  להתחלת  נבחרה  חולון 
חן  בר  עתידים  ספר  בית  ומנהלת 
את  ואישרה  הרעיון  את  אימצה 
בבית  י'  בכתה  הפרויקט  התחלת 
הספר לגבי חמש משפחות שכולות 
בעיר חולון במהלך הפרויקט נערך 
הכתה  תלמידי  של  מרגש  מפגש 
בראשות המחנך שלומי בלייר, עו"ד 
רועי כהן מנכ"ל הארגון היציג, מנהלי 
הפרויקט ונציג המשפחות השכולות 
תושב חולון יוסי רווח, ששכל את בנו 
של  רצח  בפיגוע   ,1994 בשנת  גיל 
שהשתחרר  אחרי  כחודש  החמאס 
והחל  בגולני  צבאי  משרות  גיל 
לעבוד בחברת המעליות אינטר אפ. 
עו"ד כהן הציג בפני התלמידים את 
הפרויקט וחשיבותו לתודעת הציבור 
אב  רווח  ויוסי  החללים  והנצחת 
שכול סיפר בהתרגשות לתלמידים 
כי גיל בנו היה צעיר חביב, טוב לב, 
שאהב לעזור לכולם. ילד ענו וצנוע, 
הוא תכנן ללמוד חשמלאות בתחום 
המעליות. היה חובב טבע, ובשעות 
הפנאי אהב לעסוק בספורט ובדייג. 
תשנ"ד  באלול  י"ט  שישי  ביום 
עם  ביחד  גיל  עבד   ,)26.08.1994(
מעלית  בהתקנת  קאפח  שלמה 
ישבו  כאשר  ברמלה.  בנייה  באתר 
ארוחת  לאכול  החדרים  באחד 
פועלים  עליהם  התנפלו  צהריים, 

להתקבל  שביקשו  מהאתר  ערבים 
אותם  ורצחו  החמאס  לתנועת 
נתגלו  גופותיהם  סכינים.  בדקירות 
חזרו  כשלא  הערב,  בשעות  רק 
במותו.   21 בן  היה  גיל  לבתיהם. 
בבית  עולמים  למנוחת  הובא  הוא 
הפרויקט  במסגרת  בחולון.  העלמין 
הנצחה  אלבומי  התלמידים  הכינו 
וחוויות של החללים  ובהם סיפורים 
שאספו מקרוביהם תמונות מיוחדות 
לתוך  שיכנסו  בחייהם  אושר  ורגעי 
למשפחות. שיימסר  מכובד  אלבום 
בנוסף, הגיעו תלמידי הכיתה יחד עם 
המחנך שלומי בלייר, לטקס העירוני 
בגן הטרור בחולון שנערך מדי שנה 

לקראת יום הזיכרון והשתתפו בו.
עו"ד רועי כהן מנכ"ל הארגון היציג :

לפרויקט  התוודע  שהארגון  "ברגע 
בעיר  בפיילוט  להתחיל  ביקשתי 
כסגן  ומכהן  מעורב  אני  בה  חולון 
ראש העיר בהתנדבות וכיו"ר ועדת 
של  היענותה  על  שמח  ואני  הנצחה 
מנהלת בית הספר בר חן שגילתה 
הפרויקט  את  לקיים  כנה  רצון 
לכך  ולהקצות  רבה  ברגישות 
מיזם  מטרות  חינוכיים.  משאבים 
ובראשונה  בראש  הינו  זה  חשוב 
לנושא  הצעיר  הדור  בני  חשיפת 
הנצחה  פעולות  ביצוע  ההנצחה, 
מדינת  תושבי  יקירנו  לזכר  נוספות 
היותם  עצם  על  שנרצחו  ישראל 
חשוב  ,והכי  בארצנו  כאן  יהודים 
השכולות  למשפחות  מחווה  הבעת 
השכול  עם  יום  יום  המתמודדות 
הזה  שהמיזם  ספק  לי  אין  והאובדן. 
לתלמידים  והן  למשפחות  הן  יגרום 

סיפוק וגאווה"
אייבי מוזס, יו"ר ועדת ההנצחה :

נופלים בשירות  הפרויקט להנצחת 
מיזם  הינו  איבה  ובפעולות  הצבאי 
בהשתתפות  נעשה  אשר  חשוב 
נפגעי  של  היציג  הארגון  ומטעם 
פעולות איבה, משרד החינוך –אגף 
המכללות  הוראה,  עובדי  הכשרת 
החינוך  מטות  לחינוך,  האקדמיות 
הספר  ובתי  המקומיות  ברשויות 
זהו  ההמשך.  לדור  מזכרת  ויעניק 
מסע מרתק הן למשפחה והמכרים 
והן לתלמידים וכולי תקווה שנצליח 

לעשות זאת בכל רחבי הארץ.
מספר מילים על הפרויקט :

חלק  נוטלים  זה  מיזם  במסגרת 
הוראה  בפרחי  המלווים  תלמידים 
במכללות  הלומדים   )סטודנטים 
מורים(. להכשרת  אקדמיות 
בפרויקט  המשתתפים  התלמידים 
לומדים  אשר  תלמידים  הנם  זה 
השתתפותם  יא',  ו/או  י'  בכתה 
המחויבות  תכנית  במסגרת  נעשית 
תורמים  הם  בה  אשר  החברתית 
פעילות,  שעות  כשישים  לחברה 
מתוך  זאת  עושים  התלמידים 
בחירה ופרחי ההוראה המשתתפים 
או   50 מבצעים  זה  במיזם  במיזם. 
100 שעות ומקבלים מלגת לימודים 
המכסה חלק משכר הלימוד שלהם. 
מרגש  אירוע  מתקיים  השנה  בסוף 
בו מעניקים התלמידים את אלבומי 
ההנצחה לבני המשפחות השכולות. 
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פנאי  בתחומי  יהיה  הפעולה  שיתוף 
בנוסף,  החברים.  לציבור  ונופש 
של   2015 תקציב  דיוני  לקראת 
עבודה  צוות  הוקם  ישראל  מדינת 
דרישות   להעלות  תפקידו  אשר 
הקשורים  וליקויים  עיוותים  לתיקון 
ביניהם  שכולים,  הורים  לזכויות 
ההוראה הקיימת כיום של הפחתת 
עם  שכולים  הורים  מגמלת   20%
דבר  מההורים,  אחד  של  פטירתו 
ברגע  להיפך,  אלא  היגיון  בו  שאין 
צרכי  ההורים  מן  אחד  שנפטר 
וכן  ועזרה  לסיוע  גדלים  המשפחה 

הדרישה להשוואת תגמולם.
כמו כן, הועלו נושאים נוספים בהם 
הקשורים  פעולה  שיתופי  יתקיימו 
וכלכליות לציבור  לזכויות רפואיות 
יו"ר  לדברי  השכולים.  ההורים 
יש  שם,  בן  אלי  לבנים"-  "יד  ארגון 
יחדיו  ולפעול  כוחות  לשלב  צורך 
הזכויות  וקידום  לשימור  במאבק 
יו"ר  השכולות.  המשפחות  של 

יו"ר  עם  יחד  כהן,  יהושע  הארגון 
מוזס,  אייבי  מר  הנצחה-  ועדת 
היא  המשותפת  שהפעילות  סיכמו 
דבר חשוב ונכון וכי יש המון נושאים 
שבכוח  הארגונים  לשני  משותפים 

משותף יהיה ניתן לקדמם.
עו"ד רועי כהן מנכ"ל הארגון - "אני 

שם  בן  אלי  של  היוזמה  על  מברך 
יו"ר הארגון ורחל המנכ"לית לשיתוף 
להעניק  שנוכל  ספק  לי  ואין  פעולה 
להצטרף  אפשרות  חברינו  לציבור 
ופנאי  תרבות  פעילויות  של  לשורה 

יחד עם חברי ארגון יד לבנים".

המשך פרויקט גיוס חברים
לארגון  חדשים  חברים  גיוס  פרויקט 
במהלך  תוצאות.  להניב  ממשיך 
המחצית הראשונה של שנת 2015 
חברים   100 ל-  קרוב  הצטרפו 
יזכו  אשר  הארגון  לשורות  נוספים 

היציג  הארגון  שירותי  את  לקבל 
סיעודי  חיים,  מביטוח  וליהנות 
כול  וכמובן  הנכים  לציבור  ובריאות 
לחבריו,  מעניק  שהארגון  השירותים 
אנו פונים לחברים הפוגשים נפגעים 

להם  לקרא  בארגון  חברים  שאינם 
מזכויות  ליהנות  ובכך  להצטרף 
המגיעות להם על פי דין ולקבל עזרה 
הרפואיות  זכויותיהם  במימוש  וסיוע 

והמשפטיות.
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פגישה עם ארגון יד לבנים
במהלך חודש מאי התקיימה פגישת היכרות של נציגי הארגון עם יו"ר ומנכ"לית 
ארגון יד לבנים, מר אלי בן שם והגב' רחל לניאדו, במשרדיהם החדשים בבית 
בסר 3 בבני ברק. בפגישה סוכם כי שני הארגונים יעבדו יחד ובשיתוף פעולה 

למען רווחתם של ציבור ההורים השכולים במשרד הביטחון
 ונפגעי פעולות האיבה.

טקס במלאת 14 שנה לפיגוע הדולפינריום
בתאריך 01.06.2015, במלאת 14 שנה לפיגוע הטרור בדולפינריום בחוף הים 
בתל אביב התקיים כמסורת השנתית טקס התייחדות עם נרצחי פיגוע הטרור 

סמוך לאנדרטת הפיגוע שברח' הרברט סמואל בתל אביב. 
הקליטה  שרת  השתתפה  בטקס 
סופה  הגב'  לשעבר  וח"כ  לשעבר 
בני  השכולות,  המשפחות  לנדבר, 

משפחה ומכרים.
הנצחה  ועדת  יו"ר   - מוזס  אייבי 
וחבר הועד נשא נאום בטקס, ואמר: 
"אנו כולנו שילמנו מחיר כבד מנשוא 
וילדים  רעיות  של  חיים  לנו  גדעו   ,
תמימים על לא עוול בכפם, אבל אני 
פה כדי לומר קבל עם ועדה הילדים 
על  שנרצחו  שלכם  היקירים  הללו, 
ידי טרוריסט נתעב , ציוו לנו במותם 
להמשיך בחיים כאן בלב ליבה של 
מדינת ישראל , העיר תל אביב-יפו .
לא ניתן לעולם לטשטש את האמת 
כאן  כאן.  שהתרחשה  המרה 
ליד  כפסטורלי,  המצטייר  במקום 
המרהיבה,  הטיילת  הכחול,  הים 
מבתי  בערב  הבוקעת  המוסיקה 
הנשימה  עוצר  והנוף  סביב,  הקפה 
יפו. כאן, בדולפינריום, התרחש  של 

אחד ממקרי הרצח היותר מזוויעים 
בארץ שלנו, הרוויה לצערי בדם של 
הטרור.  קורבנות  תמימים,  אזרחים 
מרצח  של  ידו  בדולפינריום,  כאן, 
על  הגולל  את  סתמה  ונתעב,  שפל 
חייהם של 21 צעירים שכל עתידם 
היה לפניהם, 17 נהרגו במקום ועוד 

4 מתו מפצעיהם מאוחר יותר."

נפגעי  "ארגון  הוסיף:  דבריו  בסיום 
פעולות איבה עומד לצדכם משפחות 
יקרות לאורך כל ימות השנה ומוקיר 
האבדות  במועקת  עמידתכם  את 
ואנו  ליקירכם  הגעגועים  ובייסורי 
ואחת  אחד  כל  לחזק  מבקשים 

מכם".

ח"כ אלי כהן, רואה חשבון בהשכלתו, 
שאמור  ומי  הכספים  ועדת  חבר 
הרפורמות  ועדת  בראש  לעמוד 
בכנסת מטעמו של שר האוצר, ח"כ 
משה כחלון. חבר הכנסת כהן, קיבל 
כהן,  יהושע  הארגון-  מיו"ר  סקירה 
חבריו,  הרכב  הארגון,  פעילות  על 
אלמנים/ות,  שכולות,  משפחות 
חברים,  ונכים  הורים  משני  יתומים 
בני  ובצירוף  במספר  כ-3000 
המשפחה יותר מ-10,000 בני אדם 
הארגון  מפעילות  שירות  המקבלים 
יום,  בכל  שלצערנו  והעובדה  היציג 
פיגוע  אירע  הפגישה  ברגעי  כולל 
לפיגוע  שמתווסף  בירושלים,  דקירה 
ובו  האחרון  שישי  ביום  שאירע  הירי 

נרצח דני גונן, ז"ל. 
כי  כהן  מר  בפני  מחה  הארגון  יו"ר 
לא יתכן שבשנת 2015 ארגון נפגעי 
היציג  הארגון  שהוא  איבה,  פעולות 
ואין  מתוקצב  לא  ישראל  מדינת  של 
ברשותו את הכלים והמשאבים לסייע 
ולתמוך כנדרש בנפגעי פעולות איבה, 
המקבילים  הארגונים  שעושים  כפי 

במשרד הביטחון. 
של  הגעתו  על  בירך  הארגון,  מנכ"ל 
ח"כ אלי כהן ואף סקר בפניו את כל 
לאי  הקשורה  הדברים  השתלשלות 

היתר  ובין  כה,  עד  הארגון  תקצוב 
החלטתו  את  כהן,  ח"כ  בפני  הציג 
מאיר  ח"כ  לשעבר,  הרווחה  שר  של 
כהן, לתקצב את הארגון היציג בסך 
הבחירות  שעקב  דבר   ,₪ מיליון  של 
והיעדר תקציב מדיני לשנת 2015 לא 

קרה עד לרגעים אלו. 
בנוסף הציג בפני ח"כ כהן את הצרכים 
הקריטיים להם נזקק הארגון על מנת 
להעניק טיפול הולם ותמיכה בנפגעי 
האיבה בכל רחבי הארץ, כאשר כיום 
בעיר  שכורים  משרדים  יש  לארגון 
ת"א בלבד המעניקים שירותים לכ-
הדבר  הארץ.  מרחבי  חברים   3000
מונע מהם לקבל שירות ראוי ומכובד. 
אין יכולת לתמוך סוציאלית ולהעניק 
על  ומפגשים  סדנאות  תומך,  טיפול 
מנת לשפר את מצבם של הנפגעים 

ובני משפחותיהם. 
אינו  המצב  "בעיני  כי:  ציין  כהן  ח"כ 
תקין וארגון יציג הקיים עפ"י חוק חייב 
לעשות  כדי  ומשאבים  כלים  לקבל 
ראיתי  הזו.  החשובה  הפעילות  את 
כי גם ועדת הרווחה התייחסה לנושא 
לתקצב  הממשלה  מגורמי  וביקשה 
שר  החלטת  גם  וישנה  הארגון,  את 
הוא  שנותר  מה  כל  וכרגע  הרווחה 
לוודא שהדבר אכן קורה. כחבר ועדת 

ואסייע  הסוגיה  את  אבדוק  הכספים 
ככל הנדרש שבתקציב המדינה יופיע 
היציג.  הארגון  את  המתקצב  סעיף 
הנכנס,  הרווחה  ששר  ספק  לי  אין 
זו  יהא קשוב לבקשה  ח"כ חיים כץ, 
ופעילותו הענפה כיו"ר ועדת הרווחה 
תסייע  רבות  שנים  מזה  בכנסת 
להביא לפתרון סוגיה כאובה זו וכשר 
ועדת  יחד עם תמיכת חברי  הרווחה 
הכספים יוודא כי נפגעי פעולות איבה 
שמדינת  הראוי  היחס  את  יקבלו 
ישראל חייבת להם מבחינה מוסרית 
לנפגעים  וסיוע  תמיכה  ומבחינת 

לחזור לחיים ככל הניתן". 
כהן,  לח"כ  הודו  הארגון  ויו"ר  מנכ"ל 
על שהגיע וראה מקרוב את המצוקה 
שיתוף  המשך  על  וסוכם  הקיימת 
כי  הדגיש  כהן  ח"כ  בעתיד.  פעולה 
אחרים  בנושאים  גם  לסייע  בכוונתו 
נפגעי  של  לרווחתם  הקשורים 
פעולות איבה והוא רואה בכך כחלק 
ודלתו  ציבור  כנבחר  ממחויבותו 
פתוחה בכל דבר ועניין הנחוץ לנפגעי 
פעולות איבה ולמשפחות השכולות. 

פגישה עם ח"כ אלי כהן - חבר בועדת הכספים
ביום 21/6/2015 הגיע לביקור במשרדי הארגון, ח"כ אלי כהן ממפלגת "כולנו". 
חבר הכנסת כהן נענה לפנייתו של מנכ"ל הארגון- עו"ד רועי כהן, להגיע לפגישה 

בבית הארגון היציג וללמוד מקרוב על פעילות הארגון וצרכיו.
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מנכ"לית  במעמד  התקיימה  הפגישה 
הירש-נגרי  מיכל  הגב'   - העירייה 
פרי  הגב'   - העירייה  וסמנכ"לית 
מר  נכחו  היציג  הארגון  מטעם  נתיב. 
מר  הנצחה,  ועדת  יו"ר  מוזס-  אייבי 
ועו"ד  היציג  הארגון  יו"ר  כהן-  יהושע 
בפגישה  הארגון.  מנכ"ל  כהן-  רועי 
לקבלת  דרישה  הארגון  נציגי  העלו 
כגן  לגן ברחבי העיר  החלטה לקרא 
תושבי  הטרור,  פעולות  נרצחי  לזכר 
אנדרטה  תוקם  זה  בגן  רעננה.  העיר 
מתוך  הנרצחים  שמות  את  הנושאת 
תושבי  כלל  לתודעת  להביא  מטרה 
העיר רעננה את גבורתם של יקירים 
למען  בחייהם  שילמו  אשר  אלו 

ריבונותה של מדינת ישראל. 
ציין  הארגון,  מנכ"ל  כהן-  רועי  עו"ד 
בפני נציגי העירייה שבקשה זו נגררת 
ההבטחות  חרף  שנים  מספר  כבר 
על מימוש דרישה זו וכי עד כה טרם 
קודם הנושא, הוא מבקש להסב את 
העירייה  קברניטי  של  ליבם  תשומת 
ברחבי  הגדולות  העיריות  רוב  כי 
מדינת ישראל החליטו וביצעו הקמה 
לזכרם  מכובדת  אנדרטה  ובו  גן  של 
מנכ"לית  העיר.  תושבי  נרצחים  של 

לא  זה  נושא  כי  עדכנה  העירייה 
המכתב  לקבלת  עד  לפתחה  הגיע 
ובכוונתה  היציג  הארגון  נציגי  מטעם 
בועדה  כנציג  מוזס  אייבי  את  לצרף 
ולפעול  הטרור  קורבנות  להנצחת 
במהרה לקבלת החלטה על קריאה 
חללי  לזכר  כגן  בעיר  פעיל  גן  של 
הטרור ולפעול להקמת אנדרטה, כפי 
שמות  ובה  אחרות,  בערים  שמקובל 
נכנסו  הפגישה  בסיום  הנרצחים. 
העיר,  ראש  של  לחדרו  הארגון  נציגי 
ציין בפניהם  ביילסקי, אשר  זאב  מר 
הנושא באופן  לקדם את  בכוונתו  כי 
אישי והוא ברך על שיתוף הפעולה עם 

הארגון היציג ועל השתתפותם בערב 
ההוקרה שערכה עיריית רעננה לנכי 
והוא  איבה,  פעולות  ונפגעי  צה"ל 

ישמח לסייע בכל דבר ועניין בנושא.
בימים אלו לאחר פניות נציגי העירייה 
הארגון  מנכ"ל  של  משותף  לסיור 
ויו"ר הארגון בגן ברח' משה דיין, מול 
הקמת  על  הוחלט  הביניים,  חטיבת 
איבה  פעולות  נרצחי  של  לזכרם  גן 
אנדרטה  ובו  רעננה  העיר  תושבי 
שעד  הינה  המטרה  כאשר  מכובדת 
מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  מועד 
טקס  ייערך  איבה  ופעולות  ישראל 

לחניכת הגן וציון האנדרטה.

לרשות  יעמוד  התכנית,  במסגרת 
אשר  דין  עורך-  הארגון  חברי 
)שאינם  משפטיים  שירותים  יספק 
כלולים במסגרת פעילות המחלקה 
תשלום  ללא  בארגון(  המשפטית 
בכפוף לתנאי מבחן הכנסה, תוקם 

בה  הארגון,  במשרדי  תחנה 
חברי  יוכלו  לשבועיים  אחת 
יעוץ  ולקבל  להגיע  הארגון 

משפטי  .
ובדיקת  נוספים  לפרטים 
לפנות  ניתן  זכאות 
למחלקה  הארגון  למשרדי 
03- בטלפון:  המשפטית 

.6884729

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

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

תכנית "שכר מצווה".
3. כאשר ההכנסה ברוטו של 

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 
בהמלצת המחלקה המשפטית של 
הארגון היציג, בהתאם לשיקול דעת 
לצורך  חריגים,  לוועדת  הממונה, 

בחינת זכאות נוספת.

תיחשב  לא  כללית  נכות  קצבת   *

הזכאות  בדיקת  לצורך  כהכנסה 
הכלכלית.

אופן חישוב ההכנסה
של  הכנסתו  קביעת  לצורך   .1
מכל  הכנסתו  נבדקת  הפונה, 
משכורת,  זה:  ובכלל  שהוא,  מקור 
מענקים,  רנטה,  תגמולים,  קצבאות, 
תשלומי מזונות, הכנסות מהשכרת 

נכסים וכד'.  
2. הכנסת הפונה נבדקת ביחד עם 
הכנסת בן/בת הזוג )בין אם נשואים 
ובין אם לאו כאשר הכלל הוא שיש 

הכנסה  וכל  אחד(  משפחתי  תא 
נוספת של בני משפחה המתגוררים 

עמו. 
בתחום  לסיוע  בקשות   – חריג   .3
דיני המשפחה - במקרה של בקשה 
המשפחה,  דיני  בתחום  לסיוע 
מבקש  הכנסות  נבדקות 
ואין  בלבד,  הסיוע 
של  בהכנסתו  להתחשב 
)כיוון שהפונה  בן/בת הזוג 

מבקש לפעול כנגדו(.  
לחסכונות  באשר 
יש  הזוג,  לבני  המשותפים 
להתייחס למחצית הסכום 
של  מחסכונותיו  כחלק 
הפונה, ולבדוק האם הפונה 
מחצית  את  לממש  יכול 
הסכום ללא קבלת אישורו 

של בן/בת הזוג.  

המשפטי  הסיוע  תחומי 
"שכר  תכנית  במסגרת 

מצווה"
מצווה"  "שכר  תכנית 
מעניקה ייעוץ וייצוג משפטי 
בתחומים  לנתבעים 

אזרחיים* בלבד, ביניהם:

פשיטות  שטרות,  כספיות,  תביעות 
עבודה,  דיני  לפועל,  הוצאה  רגל, 

נתבעים בנזיקין וענייני משפחה

לעיל  הרשימות  לציין-  חשוב   *
מהוות דוגמאות לפניות נפוצות. כל 
מקרה ייבחן לגופו ע"י צוות התכנית. 
לייצוג  שיופנו  מקרים  ייתכנו 
מדובר  אם  אף  התכנית  במסגרת 
בנושא שאינו בתחום הייצוג ולהיפך.

פגישה עם עיריית רעננה

תכנית שכר מצווה עבור נפגעי פעולות איבה

במהלך חודש אפריל האחרון התקיימה פגישה בנוגע להקמת גן הנצחה לחללי 
הטרור, תושבי העיר רעננה, ובו אנדרטה לזכרם. אושרה הקמת אנדרטה וגן לזכר 

חללי הטרור תושבי רעננה ברחוב משה דיין.

במסגרת הרחבת הפעילות של הארגון לרווחת החברים היקרים ובעקבות פועלו 
של מנכ"ל הארגון- עו"ד רועי כהן, החל מחודש יוני 2015 תחל פעילות תכנית 

"שכר מצווה" מטעם לשכת עורכי הדין בישראל, עבור ציבור חברי הארגון. 

מנהל  של  ביוזמתו  נערך  הביקור 
שהתוודע,  גרין  יצחק  מר  המרכז 
בערוץ  ששודרה  הכתבה  באמצעות 
והיעדר  בארגון  התמיכה  אי  על   ,10
לחבריו  לסייע  הארגון  של  היכולת 
הוא  נוספים.  ותנאים  שיקום  בנושא 
לקבל  הארגון  לחברי  להציע  ביקש 
מרכז  באמצעות  סיוע  תשלום  ללא 
למרפא"  "עזרה  אגודת  של  השיקום 
לפני  פירר  הרב  ע"י  הוקמה  אשר 

כ-35 שנה ומאז מנוהלת על ידו.
אגודת "עזרה למרפא" עוסקת במגוון 
ברק  בבני  השיקום  מרכז  תחומים. 

הוא אחד מהם. 
המרכז הוקם על מנת לתת מענה למי 

שמיצו את אפשרויות השיקום 

( שמעניקות  נוירולוגי  ו/או  )אורתופדי 
להם הרפואה הציבורית . ובכל זאת, 
ניתן עדיין לשפר את  במקרים רבים 

מצבם. 
המרכז מעניק טיפול במספר תחומים: 
קלינאות  בעיסוק,  ריפוי  פיזיותרפיה, 
הידרותרפית,  בריכה  תקשורת, 
תרפיה באומנות, אי שליטה בסוגרים 
מגיעים  המטופלים  וגברים(.  )נשים 
אליו ללא הבדל מגזר או מגדר ומכל 
רחבי הארץ, פעמיים – שלוש בשבוע, 

בכל פעם למספר שעות.
הוא  השיקום  למרכז  הקבלה  הליך 
על  ומבוצע  ביורוקרטיה  נטול  פשוט, 
רפואיים בלבד. אלה  שיקולים  בסיס 
את  המכתיבים  השיקולים  גם  הם 
משך זמן שהותו של המטופל במרכז 

השיקום .
מיומן  מקצועי,  הוא  העובדים  צוות 
אל  מופנים  לפיכך,  מאד.  ומסור 
וחניכה  הדרכה  לצורך  המרכז, 
אוניברסיטאיים  ממוסדות  סטודנטים 

שונים. 
השיקום  במרכז  הטיפול  כל  כי  יצוין 
צורך  וללא  תשלום  כל  ללא  ניתן 
של  כלשהם  כספיים  באישורים 

קופות החולים השונות. 

במרכז  טיפול  בקבלת  המעוניינים 
רפואיים  מסמכים  יעבירו  השיקום 

רלוונטיים בפקס' : 03-6169561.
פעולות  נפגעי  הנכם  כי  ציינו  אנא 

איבה, חברי הארגון היציג.

קבלת טיפול במרכז שיקום עזרא למרפא -
 לנפגעי פעולות איבה

יו"ר הארגון- יהושע כהן ומנכ"ל הארגון- עו"ד רועי כהן, קיימו השבוע ביקור במרכז 
השיקום אגודת "עזרא למרפא" בעיר בני ברק ברח' החיד"א 24. 

ועד  של  המאמצים  במסגרת 
כמה  להנגיש  והמנכ"ל  הארגון 
שיותר את בית הארגון והמועדון 
בקשתנו  החברים,  לרווחת 
להקצאת  תל-אביב  מעיריית 
נענתה  לנכים  מותאמת  חניה 
כי  לבשר  שמחים  אנו  בחיוב. 
שלוש  הוקצו  לארגון  בכניסה 
נגיש,  שהמקום  כך  לנכים  חניות 
לעיריית  להודות  מבקשים  אנו 
תל-אביב. הנכם מוזמנים להגיע 

ולבקר בבית הארגון.

הקצאת חניות נכים בחניית הארגון
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יבנה,  מגן   53 בת  אמיר,  ליליאנה 
כשנתיים  לפני  מעבודתה  פרשה 
היא  היום  מוקדמת.  לפנסיה  ויצאה 
מתעסקת בעולם הטיפוח, מבלה עם 
נפגעי  ארגון  אל  והצטרפה  הנכדים 
ציון  פעולות האיבה במאבקם למען 
הזיכרון.  יום  בטקסי  הנפגעים  זכר 
מכירה  ליליאנה  הזה  המאבק  את 
ארוכות  ששנים  לאחר  אישי,  באופן 
לאזכור  משלה  מאבק  מנהלת  היא 
שביישוב  בטקס  בעלה  של  שמו 

שלה- גן יבנה.

לאחר מותו של יצחק נותרה ליליאנה 
כאמור עם תינוק קטן, ובנוסף גם עם 
שהתאלמן  יצחק  של  ילדיו  חמשת 
לכן.  קודם  שנים  מספר  מאשתו 
"הכרנו שלוש שנים לפני שהוא נהרג 
דרך העבודה במנהל האזרחי. אשתו 

נהרגה בתאונת דרכים ואחרי הפיגוע 
יתומים  נשארו  יצחק  של  הילדים 
משני הצדדים. מערכת היחסים שלי 
די  הייתה  תקופה  באותה  איתם 
)בנם  קטן  אח  להם  היה  וגם  טובה 
המשותף של ליליאנה ויצחק( שהיה 
שלא  יכולתי  לא  בינינו.  מקשר  חוט 
משפחה  אנחנו  היום  איתם.  להיות 
בלימודים,  אותם  ליוויתי  דבר.  לכל 
כל  היום  הלידה.  ובחדרי  בחתונות 
יחד לארוחת  שישי אנחנו מתכנסים 

שבת עם הילדים והנכדים". 

ליליאנה  של  המשותף  בנם  רן, 
יהפוך בקרוב לקצין ביחידת  ויצחק, 
החילוץ של חיל האוויר 669. למרות 
שנדרשה חתימתה של ליליאנה כדי 
היא  קרבית,  ביחידה  לשרת  שיוכל 
מספרת כי לא הייתה כאן התלבטות 

בקרבי.  לשרת  לו  לאפשר  האם 
"הוא היה בהתחלה בקורס טיס עד 
שנפל ועבר ל-669. בעוד חודש הוא 
צוק  ובמבצע  קצינים  קורס  מסיים 
הפצועים.  בפינוי  הוא השתתף  איתן 
שלנו  הבית  מעל  שעבר  מסוק  כל 
התפללתי שזה לא הוא שם בפנים. 
לא יכולתי למנוע ממנו ללכת לקרבי, 
אלו החיים שלו ואני לא יכולה לעצור 
לו את החיים. באותה מידה הוא גם 
בתאונת  ולמות  מהבית  לצאת  יכול 
דרכים. אני מאמינה שהכל כתוב, אני 
ולחשוב  הכל  את  לעצור  יכולה  לא 
גם היה סגן  רק על עצמי. אבא שלו 
היה  שזה  וכנראה  במילואים  אלוף 
חלום של רן ללכת בדרכו של אביו. 
ברור שיש חרדה, אבל אני לא מראה 
לו אותה. אני תומכת בו ואיתו לאורך 
כל הדרך. הוא נהייה גם הדוד הנערץ 

סיפורה של ליליאנה אמיר
 22 שנים עברו מאז אותו יום בו ראתה לנגד עיניה את בעלה יצחק ז"ל 

נהרג, אולם מרחק הזמן לא עמעם את תחושת האובדן עבור ליליאנה אמיר. 
שיירת הרכבים של אנשי המינהל האזרחי עשתה את דרכה לתוך רצועת 
עזה של שנת 1993, בעת שהרכב בו נסע יצחק עלה על מטען צד והוא 

נהרג אל מול עיניה של אשתו שנסעה ברכב אחר. "ברור שאני עוד זוכרת 
את היום הזה. זה לא מתעמעם עם השנים, ממש לא. זה רק נהיה חזק יותר 
מבחינה רגשית. הזמן לא מרפא. כשזה קורה אתה מנתק את עצמך. היה לי 
תינוק קטן אז ולא היה זמן למחשבות האלו, אז אתה שם את הכאב שלך 
בצד. עכשיו, כשהבן שלי כבר גדול ובצבא, עכשיו זה מתחיל לעלות שוב".

מגיע  כשהוא  שלו.  האחיינים  כל  על 
הביתה בשישי זה כאילו אלוהים הגיע. 
צבאיות  קריירות  מתכננים  גם  הם 

כמוהו".

את  אמיר  החלה  אלו  בימים  כאמור, 
פעילותה בארגון נפגעי פעולות האיבה, 
זאת לאחר מאבק ממושך וחריג למען 
הנצחת זכרו של בעלה יצחק. מאבק 
שהחל מיום קבלת ההחלטה בכנסת 
על איחוד טקסי יום הזיכרון ועד היום. 
מבקשת  אני  שנה  כל   2002 "מאז 
של  צה"ל  לחללי  בטקס  ציון  שיהיה 
תושבי גן יבנה שנהרגו בפעולות איבה 
וכל שנה אני נדחית. למה? עד היום אין 
קיבלתי  לא  ועדיין  שנים  מושג. 13  לי 
מדוע  משמעית  וחד  עניינית  תשובה 

ראש המועצה מתנגד לכך".

את מאבקה מנהלת ליליאנה מול ראש 
המועצה דרור אהרון, וכאשר שומעים 
למצוא  מתקשים  פשוט  סיפורה  את 
הקשיים  מאחורי  העומד  ההיגיון  את 
אמיר  על  אהרון  שהערים  הרבים 
הוא  "בהתחלה  הצנועה.  ובקשתה 
טען שיו"ר יד לבנים מתנגד לציון חללי 
הזיכרון.  יום  בטקס  האיבה  פעולות 
המשפחות  שאלו  אמר  כך  אחר 
שזה  לעצמי  חשבתי  שמתנגדות. 
זה  הוא  הרי  אתה  שלהם,  הטקס  לא 
שמחליט. כל שנה זה היה אותו סיפור, 
עם  לעימות  להיכנס  רציתי  לא  אבל 
 2013 בשנת  השכולות.  המשפחות 
החלטתי שמספיק, הבן שלי חייל ומגיע 
לו להיות בטקס ולראות שמציינים את 

זכרו של אביו. פניתי אל יו"ר יד לבנים 
בנושא  אליו  פנו  לא  שמעולם  שאמר 
הלכתי  התנגדות.  שום  לו  אין  ובכלל 
אל ראש המועצה ושאלתי למה מכר 
לי את הסיפור הזה, הוא לא ממש ענה. 
רק אמר שהשנה יכניסו גם את חמשת 
האיבה  פעולות  חללי  של  המשפחות 

ביישוב לטקס".

בושה  הייתה  וזאת  לטקס  "באתי 
דברים  נשא  המועצה  ראש  וחרפה. 
ובדרך אגב הזכיר את הרוגי פעולות 
אחרי  אליו  ניגשתי  ביישוב.  האיבה 
מקובל  לא  שזה  לו  והבהרתי  הטקס 
שנהרג  לחייל  נר  מדליקים  שאם  עלי. 
שנהרג  למי  גם  נר  להדליק  צריך  אז 
ששנה  הבטיח  הוא  איבה.  בפעולת 
זה  כך  אחר  שנה  יקרה.  זה  הבאה 
היה אותו דבר, שום דבר לא השתנה. 
שניסתה  מועצה  חברת  אל  פניתי 
בישיבת  לדיון  הנושא  את  להעלות 
הנושא.  את  דחו  הם  אולם  המועצה, 
פניתי לתקשורת והגעתי אל התוכנית 
מנכ"ל  גם  השתתף  בה  דן  יעל  של 
ידי  את  שחיזק  כהן  רועי  עו"ד  הארגון 
במאבק העיקש, אך לצערי, גם מיעל 
ההתנגדות  כי  וטען  התחמק  הוא  דן 
היא ברמה הארצית מארגון יד לבנים. 
ערים  בהמון  כי  נכון  לא  שזה  כמובן 
לא  הטקסים.  את  איחדו  כן  בארץ 
בערוץ  לתוכנית  גם  והגעתי  וויתרתי 
10 שפנו אליו. אז הוא כבר התקשר 
ואמר שזה לא בסדר שאני פונה  אלי 

לתקשורת..".

לא  דבר  אולם  עוברת  שנה  עוד 
משתפר. "מהטקס שהיה השנה כבר 
בעיניים.  דמעות  עם  באמצע  יצאתי 
הקריין לא ידע/לא אמרו לו/התבלבל 
של  השמות  כל  את  הקריא  ולא 
חמשת ההרוגים בפעולות איבה. אחר 
והתנצל,  התקשר  המועצה  ראש  כך 
אבל אמרתי לו שאני לא מקבלת את 
מי  כל  שינוי.  שיהיה  עד  ההתנצלות 
ששואל אותי למה זה קורה ככה, אני 
אומרת שפשוט אין לי תשובה. אנחנו 
של  כעובדים  גויסנו  האזרחי  במנהל 
משרד הביטחון. לא לבשנו מדים, אבל 

הסתכנו כל יום כשנכנסנו לעזה".

כעת התגייסה ליליאנה לעזרת הארגון 
וראויה  היציג במאבקו להנצחה שווה 
לקבל  וביקשה  איבה  פעולות  לחללי 
לידיה את רשימת היישובים בהם עדיין 
האיבה  פעולות  חללי  זכר  מונצח  לא 
לחללי  הזיכרון  יום  טקסי  במהלך 
אותן  אל  להגיע  והיא מתכוונת  צה"ל, 
עיריות ומועצות מקומיות, לשבת מול 
ראשי הרשויות ולא לוותר עד שיקרה 
זה.  את  לעשות  חייבת  "הייתי  השינוי. 
כמו שאני נמנעתי מלהיכנס לעימותים 
במשך שנים, יש עוד הרבה משפחות 
את  שיקרא  שמי  מקווה  אני  כאלו. 
מזה,  חלק  וירגיש  הזאת  הכתבה 
יוכל לפנות אלי ואני אעזור במלחמה, 
בכל מה שצריך. שמתי לעצמי מטרה 
והפעם אני לא יורדת ממנה. אני יודעת 
לטקס  להגיע  ההרגשה  נוראית  כמה 
בציפייה שיכבדו את זכרו של מישהו 

קרוב אליך וזה לא קורה". 

פעילות הארגון להקמת גן ואנדרטת הנצחה 
בעיר הרצליה

בתאריך 21.01.2015 התקיימה ועדת הנצחה לנרצחי פעולות טרור בעיר 
הרצליה בנוגע לעקרונות הנצחה וקביעת דרך הנצחת נרצחי פעולות איבה 
וטרור בעיר הרצליה. בימים אלה הנושא נמצא בטיפול אצל גורמי העירייה.

מר  העירייה  מטעם  נכחו  בוועדה 
משה פדלון ראש העיר ויו"ר הועדה 
ז'אן  וצורי  בל  עפרה  ציז'ק,  דליה 
היציג  הארגון  מטעם  הועדה.  חברי 
ועדת  יו"ר   - מוזס  אייבי  מר  נכחו 
יו"ר   - כהן  יהושע  מר  הנצחה, 
 - כהן  רועי  ועו"ד  היציג  הארגון 

מנכ"ל הארגון.
ראש העיר פדלון עמד על חשיבות 
פעולות  נרצחי  של  זכרם  הנצחת 

טרור והוראות החוק בנושא.
עו"ד רועי כהן מנכ"ל הארגון המכהן 
ויו"ר  בחולון  העיר  ראש  כסגן  גם 
ראש  בפני  ציין  ההנצחה  ועדת 
העיר כי בחולון ישנו גן לזכרם של 

המנציחה  ואנדרטה  הטרור  נפגעי 
גם  הוקמו  כאלה  ושגנים  שמם  את 
תל- בהן  נוספות  ערים  במספר 
ראשל"צ  בת-ים,  ציונה,  נס  אביב, 
ועוד. אייבי מוזס, יו"ר ועדת הנצחה, 
ביקש שמתכונת זו תאומץ גם בעיר 

הרצליה. 
פה  הוחלט  בנושא  הדיון  בתום 
גן  יוקם  או  קיים  גן  שיאותר  אחד 
חדש שיוכרז כגן המוקדש להנצחת 
זכרם של נרצחי הטרור באנדרטה 
יערכו  גם  ובו  הגן  בתוך  מרכזית 
זיכרון. בנוסף הנחה  עצרות וטקסי 
אמנים  תחרות  לקיים  העיר  ראש 
ולקיים  והאנדרטה  הגינה  לעיצוב 

סיור בגינה ביד התשעה כאפשרות 
לקביעת אנדרטה.

חללי  שמות  כל  כי  גם  הוחלט 
העיר  תושבי  האיבה  פעולות 

הרצליה יונצחו באנדרטה אחת.
הארגון-  ליו"ר  הבטיח  העיר  ראש 
יובא  שהנושא  כהן,  יהושע  מר 
העיר,  מועצת  של  ולהחלטה  לדיון 
וכן  בנושא  תסייע  שהעירייה 
ערב  לקיים  החלטה  גם  תתקבל 
להחלטת  בהתאם  לנכים,  הוקרה 
הממשלה, ובו ישולבו נכי צה"ל ונכי 

פעולות איבה.
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אגף השיקום מסבסד באופן מלא את ה-qufora עבור זכאי 
ביטוח לאומי ומשרד הביטחון

לאחר עבודה רבה ומאמצים מגוונים שהושקעו, בהנהגת ועד המשותקים 
ובשיתוף עם אגף השיקום, ביטוח לאומי ומשהב"ט החליטו לסבסד באופן מלא 

את מערכות ה- qufora עבור המשותקים הזכאים של המשרד.

כשיציאות המעיים מנהלות לך לוח 
הזמנים ואת איכות החיים:

ה- qufora היא פתרון משנה חיים, 
המסייע לנכים בעלי שליטה מוגבלת על 

הסוגרים, היושבים על כיסא שירותים, 
 qufora -לנהל את יציאות המעיים. ל
תועלות רבות עבור הנכה המשתמש:

- אין פנצ'רים
- אין עצירויות

- נדרש שימוש רק אחת ל 48 שעות
- מקצר מאוד את משך הישיבה 

בשירותים
- מבוסס על מי ברז פושרים, ללא צורך 

בכדורים, נרות או כימיקלים.
- משפר את בריאות המעיים ומסייע 

במניעה ובהקלה של מחלות נלוות, 
לרבות עצירות כרונית, טחורים וכו'...

 
מדובר בשיטה מוכרת ומומלצת מזה 
שנים רבות בארה"ב ומערב אירופה. 

בבריטניה הפתרון אומץ ע"י הממשלה 
הבריטית עבור פגועי חוט שדרה 

ומסובסד על ידה, ובארה"ב השיטה 
מומלצת ע"י בית החולים המובילים. 

המערכת מבוססת על שיטת האיריגציה 
הרקטלית, המאפשרת התרוקנות 

עצמית ותוך כדי כך מחזירה למשתמש 
את השליטה ביציאות שלו וכתוצאה מכך 

גם את השליטה על לוח הזמנים היומי 
שלו.

 
עד לאחרונה, הפתרון לא היה קיים 

בארץ!
נכה משותק נאלץ היה להיעזר בכדורים, 

נרות, וכד', שבחלק מהמקרים השפעתם 
הייתה מוגבלת. לחילופין, במקרים 

הקשים יותר נדרש היה פתרון ניתוחי.
 

הבשורה - מהיום הנכה שולט ביציאות 
המעיים ומנהל את לוח הזמנים של עצמו

 
בעקבות הבקשה של ועד המשותקים 

ולאחר בדיקות מקיפות, אישר אגף 
השיקום את השימוש והסבסוד המלא 

ב- qufora. והיום, הנכה המשותק 
המתאים, יוכל בעזרת ה- qufora לנהל 

את יציאת המעיים בלוחות הזמנים 
הנוחים לו, להקטין את הסיכון לפצעי 

לחץ, לשפר את חילוף החומרים, להימנע 
ממחלות נלוות וסיבוכים הקשורים 

בפגיעה של הריקון הרגיל של המעי, 
להימנע מכאב, ולהשיג שיפור דרמטי של 

איכות החיים.
 

איך זה עובד ?
 השימוש ב- qufora קל ובטוח. הנכה 
מבצע את הפעולה בעצמו או בעזרת 

המלווה שלו. ל- qufora צנתר בלון 
רקטלי ייחודי, המתמלא במי ברז 

פושרים, נאחז ברקטום ומונע החלקה של 
הקטטר החוצה. יחידת הבקרה פשוטה 
ונוחה לשימוש. על מנת להשיג שליטה 

ברת קיימא ביציאות חשוב לייצר רוטינה 
של שימוש, כלומר לעשות שימוש 

במערכת בקביעות אחת ל 48 שעות. 
באתר החברה ניתן לצפות בסרטוני 

הדרכה קצרים ויעילים.
 

מי זכאי לסבסוד מלא של הפתרון?
נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל בעלי 

שליטה מוגבלת בסוגרים, אשר 
הפתרונות השמרניים )דיאטה, כדורים, 

נרות, כימיקלים וכו'...( כבר אינם 
מספקים עבורם, לאחר שנבדקו וקיבלו 

את האישור של המרפאה הממיינת 
שבתל השומר.

 
כיצד נבדקים במרפאה הממיינת 

ומקבלים ערכה לחצי שנה בסבסוד מלא?
כדי לקבל ערכה לחצי שנה, בסבסוד 

מלא של אגף השיקום, יש לתאם בדיקה 
במרפאה הממיינת שבתל השומר 

)מרפאת הסוגרים – בניהול ד"ר בלומן 
וגב' דפנה גרוסברג(. המרפאה מקבלת 

בימי רביעי בין השעות -14:00 15:00.
 

מאחר ובשלב הראשון המרפאה 
הממיינת מקבלת רק שני מטופלים 

בשבוע, מומלץ להקדים ולתאם תור. 
לתיאום תור יש להתקשר לטלפונים 

הבאים: 03-5303745 או 03-5303718 
אל המרפאה יש להגיע עם הפניה 

מהמל"ל. נבדק שהמרפאה הממיינת 
תאשר לו את השימוש במערכת, יקבל 

מהמל"ל שובר לקבלתה, אותו יעביר אל 
החברה המשווקת, שתדאג לספק לו את 
הערכה עד הבית. אל החברה המשווקת, 

בריינסטורם שיווק בע"מ

יש לפנות בטלפונים: 03-6410903   או 050-5732023 
idit@brainstormarketing.com  :או במייל אל
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 2006 שנת  למרץ  הראשון 
עוד  להיות  אמור  היה 
עבור  שגרתי  עבודה  יום 
תקופה  שבאותה  קרייצ'מן, 
ניהל שתי תחנות דלק באזור 
באלפי  האחת   .55 כביש 
בקרני  והשנייה  מנשה 
השעה  לקראת  שומרון. 
קבלן   ( קרייצ'מן   ,14:00
פיגומים בן 56, נשוי+1 וסבא 
כיום  המתגורר  לנכדים( 
בנתניה, עצר באחת מחנויות 
הנוחות שעל הכביש, באזור 
חצי  שנמצא  אליאס  נבי 
קילומטר ממחסום קלקיליה. 

קרייצ'מן ירד מרכבו על מנת לקנות 
גנוב(  וואן )רכב  שתייה כאשר רכב 
מתקרב אליו. "המחבלים הגיעו לשם 
בשני רכבים גנובים, אחד מהם ראה 
אותי. כשהגיע קרוב אלי הוא פשוט 
הוציא חלק מגופו מהרכב ורוקן עלי 

מחסנית מטווח אפס".

איליה,  על  המחבל  ירה  כדורים   12
כאשר חמישה מהם פוגעים בו: שניים 
בלסת.  ואחד  בכתף  שניים  בצוואר, 
הייתי  יום.  מאותו  הכל  זוכר  "אני 
לבית  שהגעתי  עד  מלאה  בהכרה 
הגרון  דרך  עבר  כדור אחד  החולים. 
נוספים  ושניים  הלסת  את  לי  ושבר 
בצוואר שפשפו את העורק הראשי. 

היה לי נס".

העזרה הראשונית וגם זאת שהגיעה 
אחריה והצילה את חייו של קרייצ'מן 
אחד  ערבי  ידי  על  דווקא  לו  הוגשה 
הגיע  "האמבולנס  האזור.  תושב 
אני  דקות.  כמה  תוך  מקלקיליה 
אותו,  להזמין  התקשרתי  בעצמי 
קרועה  הייתה  שלי  שהלשון  למרות 
וגמגמתי. האמבולנס והמשטרה שלנו 
הגיעו למקום רק אחרי 45 דקות. אם 
האמבולנס מקלקיליה לא היה מגיע 

תוך כמה דקות הייתי מת".

הרפואי,  הסיוע  הגעת  לאחר  גם 
עבור  חלק  הלכו  לא  הדברים 
לנו  הודיעו  "בדרך  הפצוע.  קרייצ'מן 
הכי  שהיה  "מאיר",  החולים  שבבית 
כי  אותנו  לקבל  מוכנים  לא  קרוב, 
להיערך  היכולת  להם  הייתה  לא 
מסלול,  שינה  האמבולנס  בהתאם. 

המשטרה חסמה כבישים בדרך ורק 
אחרי שעה מרגע הירי הגעתי לבית 
החולים בלינסון. עד אז הייתי בהכרה 

מלאה".

שני  איליה  עבר  החולים  בבית 
ימים,   21 למשך  ואושפז  ניתוחים 
להמלצות  בניגוד  לביתו  שעזב  עד 
הרופאים לאשפזו למשך עשרה ימים 
עשרים  האף  דרך  "אכלתי  נוספים. 
ימים, עברתי שני ניתוחים והרופאים 
תפרו  מהפה,  הכדור  את  לי  הוציאו 

ולא גילו שהלסת שבורה".

איליה  חזר  לביתו  שובו  עם  מיד 
לעבודתו למרות הפציעות מהן סבל. 
"ישר הלכתי לעבוד, פחדתי שאכנס 
איבדתי  בבית.  אשאר  אם  לקריזה 
קילו, את הפצע  באותה תקופה 18 
בלסת אי אפשר היה לתפור כדי שלא 
לפגוע בבלוטת הרוק וטפטפתי רוק 
כמעט חודשיים. חברים שבאו לבקר 

ראו אותי וכמעט נפלו מהרגליים".

תשע  לפני  אירוע  אותו  שרידי  את 
שנים מרגיש קרייצ'מן עד היום- פיזית 
מכאבים  סובל  עדיין  "אני  ומנטלית. 
בכתף וברגל, אין לי תחושה בלסת 
ואני לא ישן טוב. מעבר לזה, עברתי 
ופסיכיאטרים.  פסיכולוגיים  טיפולים 
ואני  בראש  לי  שיושב  סרט  כמו  זה 

נזכר בו בכל יום". 

דומים,  אירועים  שחוו  מאלו  רבים 
יודעים כי מלבד מסע השיקום הפיזי 
התמודדות  להם  מחכה  והרגשי 
מורכבת.  פחות  ולא  נוספת  בחזית 
לביטוח  המוסד  מול  ההתמודדות 

מיצוי  בתהליך  לאומי 
הסיוע  וקבלת  זכויותיהם 
לאומי  "ביטוח  המתאים. 
כנפגע  בי  להכיר  רצו  לא 
פעולות איבה. שנה נאבקתי 
שלי.  הדין  עורך  עם  בהם 
שזה  בהתחלה  חשבו  הם 
סכסוך  בעקבות  ירי  היה 
זמן  ולקח  כזה  משהו  או 
האישור  את  שקיבלו  עד 
שמדובר  הביטחון  ממשרד 

בפיגוע".

לי  קבעו  הם  "בהתחלה 
אחרי  נכות.  אחוזי  מאה 
לזמן  התחילו  הראשונה  השנה 
והורידו את  ולוועדות  לבדיקות  אותי 
לעורך  אמרתי  ל-13%.  האחוזים 
דין שלי שליווה אותי מהיום הראשון 
לא  לי  הוא אמר  מגוחך.  שזה פשוט 
רוצים  שהם  כמה  שיורידו  לדאוג, 
התחלנו  ללחוץ.  נתחיל  אנחנו  ואז 
ללכת לרופאים מומחים ולערוך המון 
ל-97%  הגענו  שבסוף  עד  בדיקות 
במשרד  ול-66%  הלאומי  בביטוח 
את  לקחת  העדפתי  הביטחון. 
האחוזים של משרד הביטחון בסופו 

של דבר".

יש  עדיין  היום, תשע שנים אחרי,  עד 
התנהלות  על  מלאה  בטן  לאיליה 
פעולות  נפגעי  מול  הלאומי  הביטוח 
המוערמים  הקשיים  ועל  האיבה 
השתנו  שחייהם  אלו  של  בדרכם 
ברגע אחד רק משום שבחרו לחיות 
של  "ההתנהלות  ישראל.  במדינת- 
טרור  באירועי  נפגעים  מול  המדינה 
לא  אחד  אף  מדהימה.  פשוט  היא 
מסביר לך כלום לגבי הזכויות שלך. 
שהגיעו  הלאומי  הביטוח  של  נציגים 
לבית- החולים במהלך האשפוז נתנו 
שבגדול  הלאומי  מהביטוח  פתק  לי 
מסביר מה אני אמור לקבל וזה הכל.. 
לא  וחסכונות,  כסף  לי  היה  לא  אם 
הייתי מגיע למצב שלי עכשיו. אם לא 
הייתי מלווה בעורך דין צמוד מהרגע 
הראשון הייתי נשאר עם 13% נכות. 
אמצעים  ברשותם  שאין  אנשים 
להם  המגיעות  הזכויות  את  לדרוש 
המגיע  את  מפסידים  פציעתם  עקב 
להם. לסייע לנפגעי איבה זה הכרחי 
כן,  לעשות  המדינה  של  ומחובתה 

סיפורו של איליה קרייצ'מן
את סיפור ההישרדות של איליה קרייצ'מן לאחר שנורה מטווח אפס בידי 
מחבל פלסטיני, ניתן להגדיר רק בדרך אחת – נס. אמנם כאשר שואלים 
את איליה כיצד שרד חמישה כדורים שננעצו בגופו הוא עונה שהוא "אדם 

חזק", אבל כששומעים את סיפורו עדיין נותרת התהייה איך הוא עדיין 
בחיים לספר את אירועי אותו היום בו השתנו חייו.

זוכה  לא  היציג  שהארגון  יתכן  לא 
סוג  לא  אנחנו  מהמדינה.  לתמיכה 
כחלק  בגופי  ושילמתי  נפגעתי  ב' 
ריבונותה  על  לשמור  מהמערכה 
וקיומה של מדינת ישראל ולצערי אני 
האיבה,  פעולות  נפגעי  שאנחנו,  חש 
לא  פשוט  הלאומי,  לאתוס  מחוץ 
והסבל  לכאב  מודעות  ואין  קיימים 
יכול  זה  כי  מאוד  חבל  וזה  שלנו, 

לקרות לכל אדם".

המתמשך,  במאבק  מסוים  בשלב 
בקשיים  איליה  עצמו  את  מוצא 
לפיצויים  ההמתנה  בעת  כלכליים 
מהביטוח  ולקצבאות  מעבודתו 
העזרה  הגיעה  אז  בדיוק  הלאומי. 
לי  היו  "בגלל שלא  צפוי.  לא  ממקור 
לי  הכנסות למשך תקופה, הצטברו 
לשלם.  יכולתי  שלא  חשבונות  המון 
הגעתי אל ראש עיריית נתניה מרים 

פיירברג, וביקשתי שיעזרו לי לדחות 
ומים  חשמל  הארנונה,  תשלומי  את 
בכל  לו.  שחיכיתי  כסף  שאקבל  עד 
חודשים  כמה  עבדתי  לא  זאת, 
אמרה  פיירברג  תקופה.  באותה 
שהיא לא יכולה לדחות את תשלום 
את  פתחה  היא  ואז  החשבונות, 
את  הוציאה  שלה,  בשולחן  המגירה 
פנקס הצ'קים הפרטי ורשמה לי צ'ק 
של כמה אלפי שקלים. היא אמרה לי: 
כך  ואחר  החובות  את  תשלם  "קח, 
אליה  חודש באתי  לי". אחרי  תחזיר 
למשרד להחזיר לה את הכסף, והיא 
הכסף  עם  שוב  תבוא  "אם  אמרה: 
זה היה  אני לא מכירה אותך".  הזה, 

מדהים, היא אישה מדהימה". 

קרייצ'מן,  נפצע  בו  הראשון  מהרגע 
לווה על ידי אנשי "ארגון נפגעי פעולות 
איבה- הארגון היציג במדינת ישראל", 

ובראשם יו"ר הארגון מר יהושע כהן. 
"יהושע היה לקוח שלי בתחנת הדלק 
ואנשי  הוא  הפיגוע.  לפני  עוד  והכרנו 
הארגון עזרו לי מהרגע הראשון והנחו 
הביטוח  מול  להתנהל  כיצד  אותי 
פי  על  זכויותיי  את  ולדרוש  הלאומי 
דין. ולשמחתי כיום, אני חבר בוועדת 
הכספים של הארגון היציג. באמצעות 
לסייע  פועל  אני  בארגון  מעורבותי 
לנפגעי האיבה ומרגיש חובה להחזיר 

את אשר אני קיבלתי". 
בארגון  לחבריי  שלי  והמסר  המוטו 
ולדרוש  שלך  על  לעמוד  תמיד  הוא: 
לא  כדין,  לנו  המגיעות  הזכויות  את 
איבה,  פעולות  נפגעי  להיות  בחרנו 
הגורל לא האיר לנו פניו אבל אסור 
ארגון  לנו  יש  ולמזלנו  להתייאש 
שאפשר  בתוכו  נפלאים  ואנשים 

וצריך להיעזר בהם.
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האוטובוס  נהג  של  שעונו  זה  היה 
בשעת  שנעצר  אילן,  משה  הוותיק 
נותר  שלאחריו  המדויקת,  הפיצוץ 
ופצוע  המום  בכיסאו  ישוב  אילן 
ברגלו. 24 דקות קודם לכן יצא אילן 
לאחר  עתידים,  בקריית  מהתחנה 
שבודק ביטחוני של חברת "דן" סיים 
נוסעים  לאסוף  בדרכו  הבידוק,  את 
אביב  תל  של  הצפוניות  מהשכונות 

ועד לשוק הכרמל. 

ונוסעיו,  אילן  הגיעו   08:33 בשעה 
בו  ושהו  מלא  חצי  שהיה  באוטובוס 
החיבור  נקודת  אל  נוסעים,  שלושים 
סילבר  הילל  אבא  הרחובות  בין 
החלו  גן. מסביב  וז'בוטינסקי ברמת 
הבורסה  באזור  המסעדות  עובדי 
שלום  למדרכה.  שולחנות  להוציא 
עוזרי, נהג של חברת "יונייטד טורס", 
ושוטר   20 קו  של  פניו  על  חולף 
לרשום  סיים  שלו  אלי  התנועה 
קצר  במרחק  לרכב  תנועה  דו"ח 

מהאוטובוס. 

ואז הפעיל המחבל את מטען הנפץ 
שהמטען  למרות  בתיקו.  שנשא 
הפיצוץ  ק"ג(,  )שני  גדול  היה  לא 
פעל  האוטובוס  מזגן  קטלני.  היה 
במלוא עוצמתו כבר בשעת הבוקר 
המוקדמת והחלונות הסגורים "תרמו" 
בנוסעים.  הפגיעה  לעוצמת  למעשה 
נעקר  המתאבד  המחבל  של  כיסאו 
ממקומו, התקרה נקרעה לגזרים ודופן 
המחבל,  ישב  בו  בצד  האוטובוס, 
הכביש.  על  והתמוטטה  התפרקה 
עפו  ורסיסים  ברזל  כדוריות  אלפי 
את  מותירים  האוטובוס,  חלל  בתוך 

כל יושביו פצועים או מתים. 

וכל  ענקית  שחורה  פטרייה  "ראיתי 
חלונות האוטובוס התפוצצו החוצה", 
סיפר לאחר מכן שלום עוזרי, "נתתי 
ורצתי  המדרכה  על  עצרתי  ברקס, 
בתוך  בינתיים  לעזור".  לאוטובוס 
שחשב  אילן  משה  האוטובוס, 
בו,  התנגש  אחר  רכב  כי  בתחילה 
את  הצלחה  ללא  לפתוח  מנסה 

התנועה  שוטר  האוטובוס.  דלתות 
שרשם  הדו"ח  את  זונח  שלו,  אלי 
"תעזבו  הקשר:  מכשיר  לתוך  וזועק 
את הכל, אני בצומת עלית. היה פה 
לכאן, מהר".  כולם  פיגוע באוטובוס. 

תוך כדי שהוא מזעיק סיוע, רץ שלו 
החלו  בינתיים  בו  האוטובוס,  לכיוון 
הנוסעים לקפוץ החוצה דרך החלונות 
נפגעו  הפיצוץ  מעוצמת  שהתרסקו. 
שהיו  רכבים  ארבעה  נוסעי  גם 
חלונות  שנפגע.  לאוטובוס  צמודים 
מהנוסעים  וכמה  התנפצו  הרכבים 

נפצעו.

נפגעו  האוטובוס  מנוסעי  כעשרה 
משה  הכרה.  מחוסרי  ונותרו  קשה 
בכיסאו  ונותר  במקום  נהרג  שקדי 
למשך שעתיים, עד שהצליחו כוחות 
אשתו,  גופתו.  את  להוציא  החילוץ 
קל  באורח  נפצעה  ה-75,  בת  רחל 
חיפשה  שם  החולים,  לבית  ופונתה 
מאוחר יותר את בעלה עד שקיבלה 
החולים  בבית  המרה.  הבשורה  את 
התקשורת:  לכלי  רחל  סיפרה 
התחנה  את  עזב  בדיוק  "האוטובוס 
ואז היה פיצוץ. רצינו לברוח לדלתות, 
אותן.  לא הצליח לפתוח  הנהג  אבל 
שמאחורי  בכיסא  היה  בעלי  משה 
הדלת ועכשיו אני לא מצליחה למצוא 

אותו כאן בין הפצועים". 

רבים  ואזרחים  שלו  אלי  השוטר 
ממהרים לחלץ את הפצועים הרבים 
מתוך האוטובוס: "בכל מקום היו דם 
על  שכבו  פצועים  הרבה  ורסיסים. 
להם".  לעזור  ניסו  ואנשים  הכביש 
כוחות  הגיעו  ספורות  דקות  בתוך 
וכעבור  למקום,  וההצלה  המשטרה 
כעשר דקות כבר פונו כל הפצועים 
כי  סיפרו  במשטרה  החולים.  לבתי 
בתחנה  לאוטובוס  עלה  המחבל 
שבקניון איילון, שם התרכזו באותה 
תקופה מדי בוקר פועלים פלסטיניים 
מאוחר  דן.  בגוש  לעבודה  בדרכם 
כמות  כי  במשטרה  סיפרו  יותר 
במטען  שהייתה  העצומה  הרסיסים 
הנפץ, בשילוב עם החלונות הסגורים, 
כך  לכל  הפיגוע  את  שהפכה  היא 

קטלני. 

כמעט   ,12:00 השעה  אחרי  מעט 
הפיגוע,  לאחר  שעות  וחצי  שלוש 
מהמקום  האוטובוס  שרידי  נגררו 
ואנשי "חברה קדישא" ושוטרי הזיהוי 
הפלילי החלו לאסוף שרידים ועדויות 
נוספות במקום. בשעה 12:30 החלו 
עיריית  של  הניקיון  מחלקת  עובדי 
עלית  צומת  את  לנקות  גן  רמת 

משרידי הזוועה.

חוו  בהן  הראשונות  השנים  אלה  היו 
פיגועי  תופעת  את  ישראל  תושבי 
ההתאבדות במרכזי הערים, תופעה 
הנוראיים  בימים  לשיאה  שהגיעה 
בשנות  השנייה  האינתיפאדה  של 
זעקו  העיתונים  כותרות  האלפיים. 
עלית"  בצומת  "מוות   : למחרת 
הופיע  אחרונות"  "ידיעות  ובשער 
קרוע  האוטובוס  נראה  בו  צילום 
אישה  גופת  כשלמרגלותיו  לגזרים 
הרוגים  ארבעים  מכוסות.  שפניה 
בחמישה   1995 בשנת  נרשמו 
הזכור  כאשר  התאבדות,  פיגועי 
נורא של  בוקר  באותו  אירע  מכולם 
נהרגו  חיילים   22 כאשר  ראשון,  יום 
האיסוף  בתחנת  כפול  בפיצוץ 

בצומת בית ליד. 

סיפורו של אריה אורן במלאת עשרים 
שנה לפיגוע באוטובוס קו 20

08:34 בבוקר יום שלישי ה-24/7/1995 הייתה השעה בה נסיעה שגרתית 
באוטובוס  הפכה לרגע בו נעצרו חייהם של שישה בני אדם, שש משפחות 

ולמעלה משלושים פצועים, שברגע אחד מצאו את עצמם בתוך סיוט 
לאחר שמחבל מתאבד של החמאס פוצץ מטען נפץ בתוך אוטובוס קו 20 

בצומת עלית שברמת גן.

השבוע שוחחנו עם אורן אריה, בן 84 
 :20 בקו  בפיגוע  אשתו  את  שאיבד 
משחקות  היו  שלה  והחברות  "אשתי 
יום שלישי. באותו שבוע  קלפים בכל 
המועד  את  להזיז  ביקשה  מהן  אחת 
לשני. אני הייתי באותה תקופה מדריך 
תדריך  יום  באותו  לי  והיה  תיירים 
לה  הצעתי  אז  נסיעות,  בסוכנות 

שאין  אמרה  היא  האוטו.  את  לקחת 
חנייה ליד הבית של חברתה והעדיפה 
לנסוע באוטובוס. כשעלתה לאוטובוס 
כנראה  לה  קראו  שלה  החברות 
באותה  יחד.  נהרגו  וכולן  לידן  לשבת 
הנסיעות.  בסוכנות  הייתי  אני  שעה 
כשאמרו שהיה פיגוע בקו 20 קלטתי 
על  להיות  אמורה  הייתה  שאשתי 
התקשרו  כך  אחר  הזה.  האוטובוס 

את  לזהות  כביר  לאבו  שאגיע  אלי, 
ואני  עברו  שנה  עשרים  כבר  הגופה. 
סתם  או  גורל  זה  אם  יודע  לא  עדיין 
כאשר  גם  מקריות,  כמה  מזל.  חוסר 
יום  לאותו  שלהן  המשחק  את  הזיזו 
וגם שעלתה לאוטובוס במקום לנסוע 
ברכב שלנו. כזאת מקריות שעד היום 

זה סימן שאלה גדול עבורי". 

יוסי  עו"ד  עם  התקיימה  הפגישה 
חברה  תרבות,  מנהל  ראש  שרעבי 
הציגו  בה  ירושלים  בעיריית  ופנאי 
ומנכ"ל  כהן  יהושע  הארגון  יו"ר 
הצרכים  את  כהן  רועי  עו"ד  הארגון 
העיר  תושבי  לנפגעים  הנחוצים 
ציין  הארגון  יו"ר  והסביבה,  ירושלים 
כי מדובר בלמעלה מ-1,000 אנשים, 
אלמנות,  אלמנים,  שכולים,  הורים 
שכיום  הורים  משני  ויתומים  נכים 
נאלצים להגיע למשרדי הארגון בתל 
אביב כדי לקבל שירותים כגון: ייעוץ 
מפגשים  סוציאלית,  עזרה  משפטי, 
הציע  שרעבי  עו"ד  תמיכה.  וקבוצות 
פעיל  יקבל חדר במתנ"ס  כי הארגון 
חניות  עם  נגיש  באיזור  העיר  ברחבי 

ציבור  עבור  כתובת  יהווה  והמקום 
הנושא  את  לקדם  בכוונתו  הנפגעים, 
עם קבלת פניה מסודרת מצד הארגון 
מול  אל  ליישום  הנושא  את  ולהביא 

הנהלת העיר.
לעו"ד  הודה  כהן,  יהושע  הארגון,  יו"ר 
שואף  הארגון  כי  בפניו  וציין  שרעבי, 
שיהווה  משרד  בירושלים  להקים 
הארגון  לחברי  קשבת  ואוזן  כתובת 
להם  להעניק  נוכל  ובכך  היציג 
שירותים ללא הצורך להגיע לעיר תל 

אביב.
ברך  כהן  רועי  עו"ד  הארגון  מנכ"ל 
בהובלתו  העירייה  של  הנכונות  על 
של עו"ד שרעבי לסיוע לציבור נפגעי 
וציין  ירושלים  בעיר  האיבה  פעולות 
יכול  כי המתווה שהציע עו"ד שרעבי 
עם  הקהילה  את  ולחבר  להצליח 

ציבור הנפגעים.

הרעיון הינו שבמסגרת פרויקט בר-
בת מצווה לילדי ארגון נפגעי פעולות 
שיעור  המצווה  ילדי  יקבלו  האיבה, 
וסקירה על תולדות ארץ ישראל מתוך 
לישראל,  הקיימת  הקרן  של  ראייה 
מהגוף  ותמיכה  חיבוק  לקבל  ויזכו 
אדמות  על  לשמירה  יום  יום  הפועל 
על  וכמובן  ישראל  מדינת  וקרקעות 
מורשת ארץ ישראל. נציג הקרן אבי 
וקיבל  הארגון  במשרדי  ביקר  מוסן 
המצווה  בר-בת  פרויקט  על  סקירה 
איבה המתקיים  פעולות  נפגעי  לילדי 
מדי שנה מזה 14 שנים, וכעת, נבחנת 
החל  כבר  פעולה  לשיתוף  אפשרות 

משנה זו.
יו"ר הארגון יהושע כהן, ומנכ"ל הארגון 
קק"ל  יו"ר  את  פגשו  כהן,  רועי  עו"ד 

מר אפי שטנצלר אשר הביע נכונות 
רמה למצוא דרך לחבר את ילדי בר 
ולפעילות  ישראל  למורשת  המצווה 
הקרן הקיימת לישראל בארץ ובחו"ל, 
השר  קק"ל  עמית  יו"ר  את  פגשו  וכן 
וח"כ לשעבר מר אלי אפללו שעדכן כי 
יגיע למנכ"ל הקרן עו"ד מאיר  הנושא 
ולאחר מכן לאישור הנהלת  שפיגלר 
קק"ל, והוא חושב שמדובר בפרויקט 
ראוי וברך את פועלו של עו"ד רועי כהן 

עמו הוא נמצא בהיכרות רבת שנים.

ישיבה עם עיריית ירושלים- פתיחת סניף בעיר 
הבירה ירושלים

מפגש עם יו"ר קק"ל אפי שטנצלר ויו"ר עמית
 קק"ל אלי אפללו

בעקבות פנייה של הארגון היציג לראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, להקצאת 
משרד לטובת פעילות ארגון נפגעי פעולות איבה למען ציבור הנפגעים תושבי 

העיר ירושלים והסביבה, בהנחייתו של ראש העיר מר ניר ברקת אשר הביע בפני 
יו"ר הארגון ומנכ"ל הארגון בטקס יום הזיכרון האחרון בהר הרצל נכונות לסייע 

בנושא, תואמה ישיבת עבודה עם הדרג המקצועי בעירייה.

במסגרת הרצון של הארגון היציג ליזום שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות 
ממלכתיים וציבוריים פנו נציגי הארגון לקיים מיזם משותף עם הקרן 

הקיימת לישראל.
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יום הזיכרון- טקס מרגש בעיר פתח תקווה
בתאריך 21.04.2015 התקיים טקס "משמר הלימוד המרכזי" לעילוי נשמתם של 
חללי צה"ל, כוחות הביטחון ונפגעי הטרור הי"ד, של המרכז הרוחני "אור אברהם 
אוהבי" בנשיאות הרב יהונתן אדואר שליט"א. נציג הארגון היציג בטקס היה יו"ר 

ועדת הנצחה חבר הועד, נכה, אלמן ואב שכול בעצמו מר אייבי מוזס, שנשא נאום 
מרגש בפני המשתתפים וסיפר על המקרה שעבר והתמודדות בקשיי 

השיקום והחזרה לחיים.                                                                                                                              

ראש  השתתפו  המרגש  בטקס 
איציק  עו"ד  תקוה-  פתח  עיריית 
תא"ל  ארדן,  גלעד  השר  ברוורמן, 
גולדין-  שמחה  פרופ'  ידעי,  תמיר 
אביו של הדר גולדין ז"ל, המשפחות 
השכולות, רבנים, אנשי ציבור, נציגי 
וחניכי  תלמידי  הביטחון,  כוחות 

תנועות הנוער.
בירך  כהן  יהושע  מר  הארגון  יו"ר 
ואמר:  האירוע  לכבוד  שיצא  בעלון 
את  מברכים  היציג  בארגון  "אנו 
המרכז  ראש  אדואר  יהונתן  הרב 
 – אוהבי"  אברהם  "אור  הרוחני 
למען  ההנצחה  מפעל  ומייסד  יוזם 
ופעולות  ישראל  מערכות  חללי 
זה מבטא את  איבה. ערב הנצחה 
צריך  ישראל  עם  שכל  ההוקרה 
שנפלו  מקרים  לאותם  להעניק 
מדינת  של  וקיומה  ריבונותה  על 
ישראל. הארגון היציג מחזק את כול 
העוסקים במלאכה ומבקש להביע 

אדואר,  לרב  והערכתו  תודתו  את 
הן  חללים,  עוד  נדע  ולא  ייתן  מי 
וישרור  איבה  מפעולות  והן  מצה"ל 

שלום וביטחון במדינת ישראל".
יהונתן  והרב  מוזס  אייבי  בתמונה: 

אדואר.

31 30

שנה  מלאה  יוני  בחודש 
של  והרצח  החטיפה  ליום 
שלושת הנערים, אירוע שנגע 
שלמה  מדינה  של  בליבה 
מבצעי  הגיעו  ושבעקבותיו 
איתן".  ו"צוק  אחים"  "שובו 
ארוכים  ימים   18 במשך 
את  הישראלי  הציבור  ליווה 
החיפושים הנרחבים שנערכו 
עד  חברון,  באזור  אחריהם 

למציאת גופותיהם.

ליוני  ב-12  החל  האירוע 
גיל-עד  כאשר  אשתקד, 
מטלמון,  ה-16  בן  שער 
נפתלי פרנקל )16( מהיישוב 
למודיעין  הסמוך  איילון  נוף 
מאלעד,   )19( יפרח  ואיל 
עשו את דרכם חזרה לביתם 
בשעה  חמישי.  יום  בערב 
22:15 עלו השלושה בצומת 
אלון שבות על טרמפ ברכב 
בעל לוחית רישוי צהובה, בו 
המשפחה  קרובי  שני  שהו 
קוואסמה,  ומרוואן  חסם 
ב-22:25  החמאס.  פעילי 
למוקד  שער  גיל-עד  טלפן 
"חטפו  ולחש  המשטרה 
השיחה  בהמשך  אותי". 
במבטא  צעקות  נשמעו 
עמומים.  ירי  וקולות  ערבי, 
מדובר  כי  סברו  במוקד 

בהטרדה ולא פעלו.
על פי כתב האישום שהוגש 

זה מרואן  נגד חסאם קוואסמה, היה 
הודיע  אקדח,  ששלף  קוואסמה 
מהם  ודרש  חטופים,  הם  כי  לנערים 
סירבו,  הנערים  השקט.  על  לשמור 
לנערים  החוטפים  שני  הורו  ואז 
להוריד את ראשיהם וירו בשלושתם. 
רק  התגלו  הנערים  של  גופותיהם 

ב-30 ליוני ליד הכפר חלחול. 
למשטרה  דיווח  גיל-עד  של  אביו 
הלילה,  באותו  כבר  היעדרו  על 
החלו  אחריהם  החיפושים  אולם 
החטיפה  ודבר  בבוקר  למחרת  רק 
מאותו  בצהריים.  בשישי  פורסם 
בו  אחים",  "שובו  מבצע  החל  רגע 
מחטיבות  חיילים  אלפי  השתתפו 
החילוץ  מיחידות  מתנדבים  החי"ר, 
את  המכירים  ואזרחים  השונות 
פרסום  מאז  הימים  במהלך  השטח. 

החטיפה ועד למציאת גופות הנערים, 
בכלי  המשפחות  שלושת  הופיעו 
ישראלי  לסמל  והפכו  התקשורת 
פרנקל  נפתלי  ואחדות.  מתינות  של 
וגיל-עד שער הובאו למנוחות בבית 
בני  אלפי  כאשר  במודיעין,  העלמין 
האחרונה  בדרכם  אותם  ליוו  אדם 
ספד  נתניהו  בנימין  הממשלה  וראש 
עשרות  יוני  ימי  אותם  במהלך  להם. 
הגיעו  ומתפללים  משתתפים  אלפי 
בכיכר  בכותל,  ותפילות  לעצרות 

רבין ובמקומות אחרים. 
בני  היו  מאז  שחלפה  בשנה 
בהנצחה  עסוקים  שער  משפחת 
"פרויקט  כמו  שונות  יוזמות  ובקידום 
הזמינו  בו  גיל-עד"  של  המטבח 
שהתגייסו  הפייסבוק,  גולשי  את 
ולחלק  או לבשל  באלפיהם, לאפות 
חברים  לשכנים,  המטעמים  את 

בנוסף  זרים.  סתם  או 
הסדר  בישיבות  התקיימו 
שלל  השונות  ובאולפנות 
אירועים לזכרם של שלושת 
נערך  יוני  ובאמצע  הנערים 
פתוח  אירוע  ברעננה 
אומנים  לקהל בהשתתפות 
לזכרם  והכל  מובילים 
שלושת  של  והנצחתם 

הנערים.

של  ה"דגל"  פרויקט 
משפחת שער בשנה הזאת, 
היה ללא ספק הקמת מיזם 
לאחדות  ירושלים  פרס 
ישראל.  לאחר היוודע דבר 
שלושת  הורי  נפגשו  הרצח 
עיריית  ראש  עם  הנערים 
וסיפרו  ניר ברקת,  ירושלים 
על  לשמור  חזונם  על  לו 
את  שליוותה  האחדות  רוח 
במשך  הישראלי  הציבור 
מהפגישה  ימים.   18 אותם 
הזאת הוחלט על מתן פרס 
ישראל  לאחדות  ירושלים 
שקל   300,000 בסך 
יוני  בתחילת  הוענק  אשר 
קטגוריות  בשלוש  לזוכים 
על  הוכרז  כן  כמו  שונות. 
שבמסגרתו  האחדות",  "יום 
שונות  פעילויות  נערכו 
רשויות,  בעשרות  ומגוונת 
תנועות  ומדרש,  ספר  בתי 
וביחידות  מתנ"סים  נוער, 

צה"ל. 
חולייה  עוד  הוא  הטקס  "עבורנו 
חווים  שאנחנו  במה  משמעותית 
בשנה האחרונה", מספר אופיר שער, 
"אחרי שנה מורכבת ועמוסה עבורנו, 
במעגל  והן  הפרטי  במישור  הן 
רואים  אנחנו  נחשפנו,  אליו  הציבורי 
במדינה  טוב  הרבה  שיש  ומרגישים 
ולמרות כל המורכבות והקושי צריך 
כלי  הוא  הפרס  אופטימיים.  להיות 
אנשים  ארגונים,  לחשוף  שיאפשר 
פה  שקורים  מדהימים  ומיזמים 
מקווים  אנחנו  הקשת.  קצוות  מכל 
שלנו  נציגים  יהיו  בפרס  שהזוכים 

בשנים הבאות. 

תחושת  את  מרגישים  אתם 
בצל  היום,  גם  הזאת  האחדות 
הבחירות  ממערכת  הקיטוב 

אופיר ובת גלים שער- הורים שכולים
לא  מעט מנפגעי פעולות האיבה מכירים את התחושה שלמרות שנפגעו 
באירוע טרור, נדחקו החוצה מתשומת הלב הציבורית ולמעשה נותרו 

לבדם בהתמודדות עם היום שאחרי. עבור אופיר ובת גלים שער, הוריו של 
גיל-עד ז"ל, הסיטואציה שונה בהחלט.

האחרונה?
הוא  האחדות  יום  לטקס,  "מעבר 
מיליון  כמעט  שהקיפה  פעילות 
למעלה  היו  ובחו"ל.  בארץ  איש 
מארבעים מעגלי שיח בכל הארץ, 
מהבנק  האיש  יחד  ישבו  בהם 
והמוכר במכולת, הימני והשמאלני 
נועד  הזאת  למטרה  בדיוק  וידברו. 
עם  להתמודד  כדי   – הזה  היום 
הקיטוב. בקיץ האחרון הייתה כאן 
תחושת  מדהימה.  אחדות  תחושת 
שאני  בצורה  התעצמה  הביחד 

איתן  צוק  ובמהלך  כמוה,  זוכר  לא 
כפיים".  על  "נישאו  פשוט  החיילים 
הכל,  את  טלטלה  הבחירות  מערכת 
שנראה  מה  בין  פער  יש  עדיין  אבל 
בעצמנו  שאנחנו  ומה  בתקשורת 
אנשים  עם  בפגישות  בשטח  רואים 
מקבלים.  שאנחנו  ומיילים  והודעות 
בשנה  לשטח  מחוברים  מאוד  אנחנו 
עד כמה העם צמא  ורואים  האחרונה 
לאחדות. אנחנו לא משלים את עצמנו, 
כן  אבל  מורכב,  אתגר  שזה  ברור 

יש  ולכן  חדשה  שפה  להכניס  מנסים 
ומחוברת  שקולה  לאופטימיות  מקום 

לקרקע".

בכבישים  היום  נוסע  כשאתה 
ורואה צעירים בטרמפיאדות, עולה 
יכול לקרות שוב  בך החשש שזה 

מחר?
מהעובדה  לברוח  אפשר  אי  "תשמע, 
על  שחיה  במדינה  חיים  שאנחנו 
חרבה. צה"ל לא קיים רק לשם היופי. 

משנה  שלא  הוכח  האחרון  בקיץ 
זה בתל אביב  גר, אם  איפה אתה 
שקמו  אויבים  לך  יש  עציון,  גוש  או 
רק  זה  היום  בסוף  לכלותנו.  עלינו 
צריך  מחזק את החוסן שלנו כעם. 
לומר שכל חייל שנפל "בצוק איתן" 
עבורנו.  פעור  פצע  בבחינת  הוא 
ומאז  השכול  למשפחת  הצטרפנו 

כל חלל הוא פצע".

עם  ההתמודדות  מרגישה  איך 
אתם  כאשר  הפרטי  האובדן 

חשופים גם לציבור?
זה  את  אומרים  שאנחנו  "למרות 
שאנחנו  שיידעו  לנו  חשוב  הרבה, 
יש  כאילו  מצטייר  לפעמים  כואבים. 
מבחינתנו  אבל  ועוצמה,  חוזק  איזה 
והקושי.  גם מאוד בתוך הכאב  אנחנו 
"אין  פינו:  על  שגור  שהפך  משפט  יש 
כזה דבר חזקים מול המוות". זה ככה, 
אתה נשאר חסר אונים מול הסופיות 
אנחנו  הזה  מהמקום  אבל  הזאת, 

משתדלים להתמודד ולהשתדל.
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הורית,  חד  ואם  נכה  הארגון,  חברת 
פנתה לארגון וביקשה סיוע בעקבות 
העובדה שהמוסד לביטוח לאומי ניכה 

מקב היא  אותם  הקיום  ־מתגמולי 
לת את דמי המזונות המיועדים לבנה 

הקטין.
פנה  הארגון  מנכ"ל  כהן  רועי  עו"ד 

למוסד וביקש את תיקון העיוות 

טיבם  מעצם  מזונות  דמי  לאלתר. 
ואין  ומהותם מיועדים לילדים קטינים 
משכך,  כהכנסה.  אליהם  להתייחס 
אין לנכות דמי מזונות מתגמולי הקיום. 
בפנייה למוסד לביטוח לאומי הובהר 
כי חברת הארגון מתקיימת למחייתה 
מדמי הקיום ונושאת בנטל גידולו של 

בנה בין השאר באמצעות דמי

 המזונות. 
־עוד הובהר עקרונית כי אין לבצע ני

כויים של דמי מזונות ככלל.
־בעקבות הפנייה הוחלט במוסד לבי

הארגון  לחברת  להשיב  לאומי  טוח 
ולא  מיידי  באופן  שנוכה  הסכום  את 

לפגוע בתגומלי הקיום של הנפגעת.

בבקשה  לארגון  פנה  הארגון  חבר 
לקבל סיוע לרכישת המכשיר ללא 
שאין  מכיוון  תחילה  ידו  על  תשלום 
לכך.  כלכלית  אפשרות  ברשותו 

המ מנהלת  מועלם,  מצדה  ־עו"ד 
פנתה  בארגון,  המשפטית  חלקה 
בבקשה  לאומי  לביטוח  למוסד 

לשלם מראש את רכישת המכשיר 
שכן אלמלא כך לא היה מתאפשר 

לחבר הארגון לרוכשו. 
המשפ המחלקה  פניית  ־בעקבות 

טית אושר לחבר הארגון מימון מלא 
לרכישת המכשיר הרפואי. 

סיוע לחברת ארגון 

סיוע לחבר ארגון

למחלקה  פנתה  הארגון  חברת 
שהמוסד  לאחר  בארגון  המשפטית 
מגמלתה  הפחית  לאומי  לביטוח 
מכיוון  לה  שהגיע  הכסף  סכום  את 
שביתה הגיעה לגיל 18 שנים כקבוע 
אגף  להוראות   80.18 בהוראה 

השיקום.
הוראה 80.18 להוראות אגף השיקום 
סעיף 56 קובע כי: "נכה בדרגת נכות 
בגיל  לילד  אב  שהוא   40%-100%
11 18-, המתגורר עימו, וקיים מצב 
נסיבותיו  שעקב  מיוחד,  משפחתי 
המיוחדות, רשאי מנהל המחוז לאשר 
המשך תשלום התוספת ששולמה לו 

עד גיל 18".
פנה  הארגון,  יו"ר  כהן,  יהושע  מר 

לאשר  בבקשה  המחוז  למנהלת 
תשלום  המשך  את  חריג  באופן 
קיימות  כי  העובדה  בשל  התוספת 
זו  ארגון  חברת  חריגות.  נסיבות 
ילדיה  את  מגדלת  אשר  הורית  חד 
גם  הכלכלי  בנטל  ונושאת  לבדה 
אי   .18 לגיל  הגיעה  אשר  ביתה  של 
כאמור  התוספת  תשלום  המשך 
נזק  הארגון  לחברת  גורמת  הייתה 
כאחד  ומורלי  כלכלי  יתואר-  בל 
השיקום  תהליך  את  קוטעת  והייתה 

בו החלה.
אושר  הארגון  יו"ר  פניית  בעקבות 
תשלום  המשך  הארגון  לחברת 
של  ביתה  תגיע  אשר  עד  התוספת 

חברת הארגון לגיל 21. 

סיוע בהגדלת הקצבה לחברת ארגון

מחזקים את ידי הארגוןמשולחן המחלקה המשפטית

חברת הארגון פנתה למחלקה המשפטית בארגון לאחר שהמוסד לביטוח לאומי הפחית 
מגמלתה את סכום הכסף שהגיע לה מכיוון שביתה הגיעה לגיל 18 שנים כקבוע בהוראה 

80.18 להוראות אגף השיקום.

הארגון סייע לחברת ארגון לקבל את דמי המזונות בעבור בנה הקטין אשר נוכו לה מתגמולי הקיום.

נכה לקבל מכשיר רפואי )מכשיר שמיעה( במימון מלא של  הארגון סייע לחבר ארגון מבוגר, 
המוסד לביטוח לאומי באופן שישפר את איכות חייו. לנכה ישנה פגיעה בסעיף שמיעה ויש לו 

זכאות למכשיר זה.

מנהלת המחלקה המשפטית
המשפטית.  המחלקה  כמנהלת  עבודתה  את  מועלם  מצדה  עו"ד  החלה   2015 מאי  בחודש 
עו"ד מצדה מועלם החליפה את עו"ד הדר אהרן- מועלם שעבדה בארגון בהצלחה רבה בשש 

השנים האחרונות.

ח"כ איציק שמולי
קראתי את מכתבכם בקשב רב וראשית עליי 

לציין שנושא העברת תקציב לארגון נפגעי 
פעולות איבה נוגע לי באופן אישי. אכן נושא 

אי הסדרת התקציב לארגון כה חשוב הינו 
דבר שיכול לפגוע במאות הנעזרים בארגון. 

כחלק מטיפולי בפנייתכם, ניסחתי שאילתא 
ישירה לכבוד שר הרווחה, אני מזמין אתכם 
לעקוב אחר טיפולי בנושא ולפנות אליי בכל 

עת.

נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין
מדברי נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין 

בארוע בר/בת מצווה: "גם ברגעים החגיגיים 
ביותר איננו שוכחים את הקרובים לנו, את 

האב, האם, את האח או את האחות, שאינם 
יכולים לשמוח איתנו. יש מחיר להיות יהודים, 

לעצמאות שלנו, מחיר קשה מנשוא, שכול 
אחת ואחד מכם מכירים מקרוב. נערים 

ונערות יקרים ויקרות, אנחנו אוהבים אתכם 
וגאים בכם שילמתם מחיר כבד".

ח"כ יואל חסון
אני מאחל לארגון היציג כל טוב ובהצלחה 
בעשייה החשובה שלקחתם על עצמכם. 

אשמח להיות לכם לעזר בכל אשר תזדקקו 
לו, לשכתי פתוחה בפניכם תמיד.

קראתי בעיון את פנייתכם בנושא תקצוב 
הארגון. ממקום מושבי באופוזיציה, אאבק 
יחד עם חברי סיעתי וחברי האופוזיציה על 

תקציב חברתי והוגן יותר. לקראת דיוני 
התקציב הקרובים אלמד את הנושא לעומק 

ואשמח להיות אתכם בקשר. אני מאחל 
לכם כל טוב והצלחה רבה, לשכתי פתוחה 

בפניכם בכל נושא ועניין.

סגן שר הבריאות, ח"כ הרב יעקב 
ליצמן

אני מודה לכם על הברכות הלבביות. הנושא 
של תמיכה בארגון נפגעי איבה חשוב לעין 

ערוך, תודה על העלאתו בפני חברי הכנסת 
ה-20.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
אני מבקש להביע את הערכתי לפעילותכם 

החשובה למען נפגעי פעולות האיבה במדינת 
ישראל, אשר מקבלת ביטוי בקשת רחבה של 

תחומים.
זכרם של קורבנות פעולות האיבה, שחייהם 

קופחו על לא עוול בכפם, נצור איתנו לעד. 
מחובתנו להבטיח כי סיפורם ישולב בסיפור 

המאבק המתמיד של עמנו לחירות ועצמאות. 
בד בבד עלינו לתמוך במשפחותיהם של חללי 

הטרור ולהגיש סעד וסיוע לפצועים. החברה 
הישראלית בכללותה חייבת להקל, ככל 

שניתן, על כאבם ולהמציא להם מזור.
שיפור זכויותיהם ומעמדם של נפגעי הטרור 
הוא אפוא משימה קשה ראויה ביותר, ומרב 
השבחים מגיעים לכם על תרומתכם לשיפור 

זכויותיהם ומעמדם של נפגעי הטרור, אני 
מאחל לכם כי תתמידו בשליחותכם החשובה 

ורבים ייהנו מפירותיה.

ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת כספים
אמשיך בעז"ה לפעול למען נפגעי פעולות 

איבה.

שר החקלאות, אורי יהודה אריאל 
הכהן

בכוונתי להמשיך לפעול בכל כוחי למען טובת 
עם ישראל וארץ ישראל.

ח"כ איתן כבל
אני חושב שיש מידה של צדק בדבריכם, אך 
לצערי פרט לתמיכה בדרישותיכם איני יכול 
לקדם זאת בוועדת הכלכלה. יחד עם זאת, 
אני מציע לכם לפנות לחברי סיעת המחנה 
הציוני אשר מכהנים כחברים בוועדת החוץ 

והביטחון של הכנסת, על מנת שיעלו את 
הנושא שלכם במסגרת הוועדה – שהיא 

המקום הנכון לקדם פתרון לבעיה שאתם 
מעלים.

אמשיך לעמוד לצדכם ובהצלחה.

ח"כ וסגנית יו"ר הכנסת, נורית קורן
מברכת על העשייה הענפה, אלמד את נושא 
אי קבלת תקציב לארגון היציג ובמידת הצורך 

נתאם פגישה.

ח"כ איילת נחמיאס ורבין
נושא הפערים בין נפגעי פעולות האיבה 

לחללים האחרים, אכן נוגע לליבי. בהחלט אתן 
את דעתי לנושא כשיוגש תקציב המדינה.

ח"כ ויו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין
אין חולק, כי ארגון נפגעי פעולות האיבה 

ממלא תפקיד חשוב ומשמעותי מאין 
כמוהו, וראוי כי יזכה גם להכרה שתתבטא 

בתמיכה ראויה בפעילות הקודש שהוא 
עושה.

ח"כ רויטל סוויד
ארגון נפגעי פעולות הינו ארגון אשר עשייתו 

ברוכה.
 נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם הינם 
יקיריהם של החברה הישראלית אשר מזדהה 
עם כאב ואובדנם הנורא. אשמח לעמוד לעזר 

בכל הנוגע לקידום זכויותיהם ומעמדם של 
נפגעי פעולות האיבה.

שר הדתות, ח"כ דוד אזולאי
מאשר בתודה ובברכה קבלת מכתבכם ובו 

פירוט של פעילות הארגון למען נפגעי פעולות 
האיבה. מעיון ברשימת הפעילות אני מגלה 

כי המדינה טרם השכילה להעניק לאותם 
נפגעים זכויות המגיעות להם בצדק וביושר, 
ומן הראוי לפעול לתקן זאת. אשמח לשתף 

אתכם פעולה ולשמש לכם כפה בכנסת 
ישראל.
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה -
תוספת לאישה נכה בהריון ולאחר 

לידה
אישה נכה בדרגת נכות 100%-20%, וכן 

בדרגת נכות 19%-10% הנמצאת בהריון, 
זכאית לתוספת לתקופה של שלושה 

חודשים אחרונים להריון ולמשך שישה 
חודשים לאחר הלידה כמפורט להלן:

• בדרגת נכות 10% עד 19% - בגין פגיעה 
   לוקומוטורית – בשלושת חודשי ההריון 

   האחרונים ועד שישה חודשים אחרי 
   הלידה – 12 משקולות.

• בדרגת נכות 20% עד 49% - בשלושת 
   חודשי ההריון האחרונים ועד שישה 

   חודשים אחרי הלידה – 24 משקולות.
• בדרגת נכות 50% עד 99%, בשלושת 
   חודשי ההריון האחרונים ועד שישה 

   חודשים אחרי הלידה – 68 משקולות.
•בדרגת נכות 100%, בשלושת חודשי 

   ההריון האחרונים ועד שישה חודשים 
   אחרי הלידה – 102 משקולות.

• נכה בדרגה מיוחדת )+100%( בשלושת 
   חודשי ההריון האחרונים ועד מלאת 

   לילד 15 שנים – כפל התוספת 
   הבסיסית לנכה נשוי לפי סוג הפגיעה.

קריטריונים למימוש הזכאות: אישור 
רפואי על היות הנכה בשבוע ה-27 

להריון.

תוספת משקולות לנכה קשיש
נכה שמלאו לו 65 שנים ושדרגת נכותו 

אינה פחותה מ-50% יקבל, נוסף על 
זכאותו על פי התקנות, תוספת של 16 

משקולות, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים 
אלה: הנכה חי בגפו; בן זוגו של הנכה 

תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע 
רוב פעולות היום-יום, או זקוק להשגחה, 
והכל לפי אישור רפואי וכן אישור המעיד 

על היקף ההגבלה בתפקוד.
 

תוספת משקולות לנכה בדרגת 
נכות +100% שנולדו לו תאומים

נכה שכמפורט לעיל, יהיה זכאי 
לתוספת של 30 משקולות לחודש בנוסף 

לתוספת הבסיסית המשולמת לפי 
התקנות וזאת עד למלאת שנתיים לילדים

• תינתן תוספת משקולות לנכה נשוי 
   בדרגת נכות 100% ומעלה שאשתו 

   מאושפזת, או בשמירת הריון, או 
   שנמצאת שלושה חודשים לאחר לידה 

   כניתן לנכה רווק.

אישה נכה המנהלת משק בית 
עצמאי

אישה נכה בדרגת נכות 49%-25%, 
המנהלת משק בית עצמאי, זכאית 

לתוספת למימון צרכים מיוחדים בגובה 
של 6 משקולות לחודש.

קריטריונים למימוש הזכאות: חוזה 
שכירות דירה או הסכם רכישת דירה על 
שם הזכאית. תשלום עבור דירה שכורה 

יינתן מיום השכרת הדירה או ממועד 
הפנייה לעובדת הרווחה במחוז השיקום, 

ויאושר למשך תקופת החוזה בלבד. 
להמשך התשלום על הזכאית להמציא 

חוזה שכירות עדכני. תשלום עבור רכישת 

דירה יינתן ממועד קבלת החזקה על 
הדירה.

תוספת משקולות לנכה בדרגת 
נכות 100%-50% שהתאלמן

נכה שהתאלמן והוא בדרגת נכות כנ"ל, 
זכאי לתוספת למימון צרכים מיוחדים 
בשיעור כפול מזה לו הוא זכאי על פי 

התקנות כל עוד הוא אלמן )למעט נכים 
שלהם ילדים עד גיל 18(

• תינתן תוספת משקולות לנכה נשוי 
   בעל דרגת נכות +100% בהגיע אשתו 

   לגיל 40 שנה כניתן לנכה רווק.

תוספת משקולות לנכה בדרגת 
נכות +100% גרוש ויש לו ילדים 

קטינים עד גיל 15 שנה
נכה כנ"ל יקבל תוספת למימון צרכים 

מיוחדים כניתן לרווק נכה, כמפורט להלן: 
אם ילדיו ברשותו ומתגוררים עימו )על 
פי הצגת הסכם משפטי כתנאי לקבלת 

תוספת( – תוספת של 30 משקולות. אם 
ילדיו לא ברשותו יקבל תוספת של 15 

משקולות.
הבהרה: התוספת תינתן רק בגין ילדים 

שנולדו לו מהאישה ממנה התגרש ולא 
עבור ילדים מאישה אחרת.

טיפול שיניים לנכים
נכים פגועי ראש בדרגת נכות 40% ומעלה 

בגין פגיעה זו, זכאים לטיפול שיניים 
משמר, לטיפול פרוטטי ולטיפולי חניכיים 

בלבד. נכים בדרגת נכות +100% זכאים 
לטיפול שיניים כולל. נכים המוכרים על 

פגיעה נפשית ו/או על תסמונת בתר 
חבלתית )PTSD( בדרגת נכות 20% לפחות 

על אחת מהפגימות שפורטו, לתקופה 
צמיתה או זמנית למשך 3 שנים לפחות, 
זכאים לטיפול שיניים כולל. נכים בעלי 
דרגת נכות 19% ומעלה שאינם עונים 
לקריטריונים המזכים בטיפול שיניים 
אך מתגמול קיום בלבד: נצרך-תג"מ-

תג"מ בגובה חפ"ר, או נכים המתקיימים 
מתג"מ למתבגר )רמה 2( תינתן אפשרות 

לבחינת החזר תשלום לטיפול שיניים 
בהתאם למפורט בהוראה 11.3 – עזבונות, 

קרנות וצוואות לטובת אגף השיקום. 
נכים הפגועים בלסתות, זכאים לטיפול 

בלסתות. נכים חולים במחלות ממאירות 
אשר הוכרו ל.מ.ד )לפנים משורת הדין( 

והטיפולים או המחלה גרמו לפגיעה 
בשיניהם זכאים לטיפול משמר, לטיפול 
פרוטטי ולטיפול חניכיים וזאת כל עוד 

הכרתם ל.מ.ד בתוקף. נכים חולים 
במחלות ממאירות שהוכרו במחלתם 

כנכי פעולות איבה והטיפולים או המחלה 
גרמו לפגיעה בשיניהם, זכאים לטיפול 
שיניים כולל בתקופת הכרתם בביטוח 

הלאומי. נכים המטופלים ממושכות 
בתרופה 'הידנטואין' ובתרופות המכילות 

'פניטואין' )טיפול באפילפסיה( ואשר 
טוענים לנזק בשיניהם כתוצאה מכך, 
יופנו לבדיקת רופא חניכיים מומחה. 

במידה וזה יאשר שהנזק לחניכיים נובע 
מהטיפול בתרופה, יהיו זכאים לטיפולי 

חניכיים. נכים המטופלים בסטרואידים 
)קורטיזון( או בטיפולים כימותרפיים 

ובתרופות המכילות 'פנילטואין' זכאים 
לקבל מהרופא המוסמך המחוזי טיפולי 
שיניים וחניכיים לאחר התייעצות עם 
יועץ לרפואת שיניים. נכים המטופלים 

בשיניהם תחת השגחה בבית חולים אשר 
אינם זכאים לטיפול שיניים באמצעות 

הביטוח הלאומי ומאחר שלא ניתן לטפל 
בהם במרפאת שיניים רגילה עקב מצב 
רפואי הנובע מהנכות המוכרת, זכאים 

למימון אישפוז, הרדמה כללית, ולהשגחה 
בבית החולים לצורך טיפול בשיניהם.

מענקי נישואין ובר/בת מצווה 
לילדי נכים המתקיימים מתג"מ או 

נצרך
נכה המוכר בביטוח הלאומי לתגמולים 

והטבות, ומתקיים מתגמול מיוחד 
או מקבל תגמול נצרך, זכאי לקבל 

מענק כמפורט לעיל בכפוף לעמידה 
בקריטריונים שלהלן: בנו/בתו הגיעו 
למצוות או קבעו מועד לנישואיהם. 
הבקשה למענק הוגשה במסגרת זמן 

שאינה עולה על שנה ממועד האירוע. 
לגבי מענק נישואין, יינתן פעם אחת בלבד 

לכל ילד.

ציוד עזר לנכים
נכה פגוע יד שנכותו 20% ומעלה זכאי 

למכונת גילוח חשמלית אחת ל-5 שנים. 
נכה המוכר 50% ומעלה על טרשת נפוצה 

זכאי למזגן אוויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל 
התקנה סטנדרטית אחת ל-10 שנים. נכה 

הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 40% 
ומעלה, זכאי למזגן אוויר ביתי מפוצל 
1.5 כ"ס כולל התקנה סטנדרטית אחת 

ל-10 שנים. נכה הסובל מאי ספיקת 
כלייתית סופית או נכה הסובל ממחלת 
כבד או לב, שדרגת נכותו המוכרת היא 

50% לפחות מתוך 100% נכות כוללת 
)מוכר על החמרה(, זכאי למזגן אוויר ביתי 
מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה סטנדרטית, 

אחת ל-10 שנים. נכה הסובל מכוויות 
שדרגת נכותו 30% עד 79%, זכאי למזגן 
אוויר ביתי מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה 

סטנדרטית, אחת ל-10 שנים. נכה הסובל 
מכוויות שדרגת נכותו 80% ומעלה, זכאי 

למזגן אוויר ביתי מפוצל 1.5 כ"ס כולל 
התקנה סטנדרטית, אחת ל-10 שנים, 
ולמתקן חימום דירתי או מזגן אוויר 

מפוצל 2.5 כ"ס, החלפה לאחר 10 שנים. 
נכה שדרגת נכותו 70% ומעלה הסובל 

מאי שליטה על עצבי הסוגרים, זכאי 
למזגן אוויר ביתי מפוצל 1.5 כ"ס כולל 

התקנה סטנדרטית, אחת ל-10 שנים 
ולמכונת כביסה אחת ל-6 שנים. נכה 

פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או אפילפסיה 
שדרגת נכותו 100%, זכאי למזגן אוויר 

ביתי מפוצל 2.5 כ"ס כולל התקנה 
סטנדרטית, אחת ל-10 שנים. נכה פגוע 

ראש שדרגת נכותו 40% עד 100%, זכאי 
למזגן אוויר ביתי מפוצל 1.5 כ"ס כולל 

התקנה סטנדרטית, אחת ל-10 שנים.
זכאות סיוע באמצעות עזבונות, 

קרנות הקדשים ותרומות שניתנו 
לטובת נכי פעולות איבה השתתפות 
בשכר לימוד לתואר שני: נכים בדרגת 

נכות 20% ומעלה בוגרי תואר ראשון 
הלומדים לקראת תואר שני שהינו בזיקה 

מקצועית לתואר הראשון. סיוע עד 
לגובה שכ"ל הנקבע ע"י המל"ג לתואר 

שני.
השתתפות בשכר לימוד או הוצאות 
מיוחדות לתואר שלישי: נכים בדרגת 

נכות 50% ומעלה.
קורס/מבחן פסיכומטרי: נכים בדרגת 

נכות 20% ומעלה, הזכאות הינה ח"פ, 
חיילים משוחררים שקיבלו הנחה לא 

יינתן כפל סיוע.
לימודי מקצוע אחרי תואר ראשון 

)במקום תואר שני(: נכים בדרגת נכות 
20% ומעלה בוגרי תואר ראשון. סיוע עד 

שנתיים.
סיוע במימון שכ"ד: נכים בדרגת נכות 

50% ומעלה בנסיבות מיוחדות ולאחר 
שמוצו האפשרויות לסיוע לפי הוראות 

אגף השיקום. הסיוע לשנה אחת עם 
אפשרות להאריך לשנה נוספת.

ציוד ביתי-מכשירי חשמל וריהוט 
בסיסי: נכים בדרגת נכות 50% ומעלה 

הזקוקים לסיוע מיוחד ברכישת ציוד 
ביתי בשל נסיבות מיוחדות וחריגות. 
הסיוע יינתן ח"פ. מחשב )נייח, נייד, 

טבלט, מחשב לוח, טלפון חכם( – נכים 
בדרגת +100% ונכים בעלי דרגת נכות 

80% ומעלה מתוכם 50% נכות בגין 
פגיעת ראש, כולל קורס הדרכה וסיוע 
ברכישת אביזרי עזר. החלפה אחת ל-4 

שנים.

רכב רפואי העובר בירושה
• רכב רפואי של נכה שנפטר יועבר 

   לאחד משאיריו על פי צו ירושה או 
   צו קיום צוואה.

• שאיר של נכה, המחזיק ברכב ע"פ 
   צו ירושה או צו קיום צוואה, הרוצה 

   למכור את הרכב לפני תום חמש 
   שנים ממועד תאריך הרישום, יהיה 

   חייב בהחזר מיסים החלים על   
   הרכב. התחשיב ייעשה ע"פ המיסים 

   החלים על הרכב היציג כשהוא 
   חדש  ובהפחתה יחסית למס' 

   החודשים שהחזיק הנכה ברכב 
   )תחשיב כמפורט בסעיף 53  א, ב(. 

   מכירת הרכב לאחר תום חמש שנים 
   פטורה מהחזר כספי.

• נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה 
   כאלמנת חלל- תהיה זכאית היא, או 

   ילדי הנכה בלבד, להעברת הרכב 
   הרפואי על שמם ללא החזר מס, זאת 

   תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב בו 
   מצוין כי "אין להעביר 

   בעלות ללא אישור המכס או ביטוח 
   לאומי" האלמנה תהיה זכאית 

   לתשלום של מחצית מדמי הביטוח, 
   ומלוא דמי האגרה- זאת עד מכירת 

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

   הרכב לפני תום 5 שנים ממועד 
   הרישום- יהיה עליהם להחזיר מס על   

   הרכב, ללא פחת נוסף.
• אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או  

   ילדים, חייבים היורשים האחרים תוך 
   60 יום ממועד פטירת הנכה, להחזיר 

   מס ללא פחת נוסף. )תחשיב ההפחתה 
   מפורט בהוראת אגף השיקום, מס' 

.)56.02   
• אלמנתו של נכה שנפטר, שהרכב 
   הרפואי של הנכה המנוח, הועבר 

   לרשותה והיא הוכרה כאלמנת חלל, 
   והרוכשת רכב כניתן לאלמנה- תחזיר 

   מס בהתאם להסדרים החלים 
   לאלמנות המחליפות רכב. 

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי
• אגף השיקום יממן רכישה, התקנה 

   ופירוק של כל אביזר לרכב אשר המכון 
   הרפואי לבטיחות בדרכים )המרב"ד( 

   קבע כי הנכה חייב בו עקב נכותו 
   המוכרת.

• השינויים הנדרשים ברכב לשם 
   התקנת האביזרים ייעשו בהמלצת 

   הממונה על הרכב הרפואי ועל דעתו 
   של מהנדס הרכב.

• השינויים ברכב והתקנת האביזרים 
   ייעשו אך ורק על ידי ספק לאבזור 

   רכב, הקשור בהסכם עם ביטוח לאומי.
 

התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו 
רכב רפואי

• נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, 
   אולם המכון לבטיחות בדרכים 

   )המרב"ד( הגביל אותו עקב נכותו 
   המוכרת, לכל אביזר למעט הגה כוח ו/
   או גיר אוטומטי, זכאי למימון רכישה 
   והתקנה של האביזר שהומלץ באישור 

   המכון.
• במקרים בהם קבע המרב"ד שעל הנכה 

   לקבל שיעורי נהיגה ולעבור מבחן 
   כשירות לצורך שימוש באבזור 

   שהותקן, ימומנו אלה על ידי ביטוח 
   לאומי.

• הזכאות להתקנת אביזרים כמפורט 
   לעיל ברכב חדש היא אחת לחמש 

   שנים.
• מימון והתקנת האביזרים ייעשה 

   באמצעות הפנייה של ביטוחלאומי 
   לספק, או לחילופין באמצעות החזר 
   כספי לאחר הצגת חשבונית/קבלה   

   מקורית.

התאמת רכב רפואי עקב 
מגבלות רפואיות

• התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה 
   עפ"י צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת  

   כאשר מתעוררת בעיה רפואית עקב 
   הנכות  המוכרת המחייבת מתן פתרון 

   הולם.
• נכה המבקש, עקב מגבלותיו, להתאים  

   בפעם הראשונה רכב שונה מהרכב 
   היציג לו הוא זכאי, יעביר למחוז 

   השיקום אליו הוא 
   שייך בקשה מפורטת בכתב בצירוף 

   צילום רישיון נהיגה ורישיון רכב.
• לצורך התאמת רכב רפואי )רכב שונה 

   מהרכב היציג לו זכאי הנכה(, יופנה 
   הנכה לבדיקה של ועדה להתאמת רכב. 
   בהתאם להמלצת הועדה, יופנה הנכה 

   למהנדס רכב אשר ימליץ על סוג הרכב 
   המתאים.

• נכה שנבדק על ידי הוועדה להתאמת 
   רכב רפואי, ואושר לו רכב בהתאמה 

   אישית, לא יופנה בעתיד לבדיקה 
   נוספת של הוועדה אלא אם חלה 

   החמרה, או שינוי במצבו 
   הרפואי שבעטיו אינו יכול לממש 

   זכאות לרכב.
• נכה המבקש התאמת רכב רפואי רשאי 

   להתחיל בתהליך החלפת הרכב, 
   ארבעה חודשים לפני מועד ההחלפה 
   הקבוע בהוראת הרכב, היינו, החודש 

   ה-38 ממועד רישום הרכב.
• נכים בעלי נכות מיוחדת +100% 

   ונכים  קטועי גפיים תחתונות, יופנו 
   ישירות למהנדס רכב, ללא צורך 

   בבדיקה בועדה להתאמת רכב.

סיוע ביטוח לאומי ברכישת רכב 
בהתאמה אישית

• נכה המחליף רכב בהתאמה אישית 
   לרכב חדש בהתאמה אישית זכאי 

   לסיוע כדלקמן: 
   סכום ההפרש בין מחיר הרכב החדש 

   בהתאמה אישית לבין מחיר הרכב 
   הישן בהתאמה אישית במחירון 
   ביטוח לאומי, במענק. )מתבסס 

   על סעיף  62 )3( )א-ב( להוראת הרכב 
   הרפואי(.

מערכת איתור לרכב
• נכים הזכאים לרכב בנפח מנוע 2000 
   סמ"ק ומעלה, לרבות נכים שהותאם 

   להם רכב נקוב ע"ש בנפח 2000 סמ"ק 
   ומעלה, זכאים להתקנת מערכת איתור 

   לרכב במימון ביטוח לאומי, לרבות 
   תשלום דמי מנוי שנתי בהתאם לסוג 

   הרכב שאושר פרטי/מסחרי.

טיפול רפואי לפנים משורת הדין 
לנכה המתבגר

• נכה מתבגר שמלאו לו 40 שנה לפחות 
   ודרגת נכותו אינה פחותה מ-50% 

   כאשר מתוכה 30% נכות לפחות הינה 
   על אחד מסימולי הפגימה המפורטים 

   להלן, או 30% כאמור, בגין פגימה 
   מצטברת באותו איבר על אחד 

   מסימולי הפגימה המפורטים להלן, 
   זכאי לקבל שירותים וטיפולים 

   רפואיים "לפנים משורת הדין" כפי 
   שניתן בנכות המוכרת, אם הוא חלה 

   במחלה נוספת שאינה קשורה בנכותו 
   והיא אחת מאלו: 

   מחלה במערכת העצבים, מחלת כלי 
   דם, מחלת לב. )אין צורך בהכרה של 

   ועדה רפואית(. הפגימות המוכרות )לפי 
   סימולי פגימה( המזכות בטיפול רפואי 

   הן: פרפלגיה – קוודרופלגיה –\       
   המיפלגיה – סקלרוזיס מולטיפלקיס   
   – מחלות שרירים – עמוד שידרה – 

   קיר הבטן – מחלות פרקים – פגיעות  
   ברגליים )קרסול, ברך, ירך, קטועי 

   רגל(. הטיפול 
   הרפואי כולל: טיפול אמבולטורי 

   ואשפוז, תרופות, ציוד עזר רפואי, 
   טיפול סיעודי על פי נהלי האגף, החזר 

   הוצאות נסיעה לטיפול, תוספת 
   משקולות – 
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   עזרת זולת רפואית. למימוש הזכאות יש 
   להפנות בקשה לרופא המוסמך המחוזי, 

   בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

טיפול באמצעות שחייה לנכים 
נפגעי גב

• נכה המוכר על פגיעה בגב, בעל דרגת 
   נכות של 20% ומעלה, או נכה בעל דרגת 

   נכות 10% שהוכר לפני 1.1.1996, רשאי 
   לקבל אישור לטיפול באמצעות שחייה. 

   למימוש הזכאות יש להצטייד במכתב 
   מרופא אורטופד מומחה, המאשר שחייה 
   טיפולית כטיפול בפגימה מוכרת בגב, או 

   כטיפול בכאבי גב הנובעים מנכות 
   מוכרת. 

   הרופא המוסמך המחוזי במרפאת 
   השיקום הינו בעל סמכות לאשר את 

   ביצוע הטיפול. 
   הצורך בהמשך טיפול ייבחן מחדש אחת 
   לשנה. החזר הוצאות לנכה יבוצע באחת 
   מהדרכים שלהלן, ובלבד שלא יעלה על 
   גובה ההחזר השנתי כנגד הצגת קבלה 

   "מקור" על מנוי שנתי על שם הנכה, או 
   הצגת כרטיסי כניסה בודדים המהווים 
   כקבלה על ביצוע התשלום. גובה החזר 

   מירבי לשנה הוא סך 1,500 שקל. 
   למימוש הזכאות יש לפנות לרופא 

   המוסמך המחוזי.

תשלום מיסים לרכישת רכב 
לשיקום כללי

• נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-25%, 
   זכאי לתשלום מיסים לרכישת רכב 

   שמטרתו שיקום כלכלי כגון: הקמת עסק 
   עצמאי כמקור פרנסה, ביסוס או 

   השלמת העסק העצמאי בו שוקם הנכה, 
   ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש כמקור 

   פרנסה, השלמת שיקומו של נכה שכיר 
   בהתאם לאישור מעביד בו יצוין פירוט 

   התפקיד והעבודה, וכי הרכב דרוש 
   לצורכי עבודה. מענק מיסים ניתן 

   לרכבים כמפורט להלן: משאית 
   המורכבת בארץ, או משאית מדגם 

   יציג )רנו 10 טון כולל( לפי רשומון מכס, 
   רכב מסחרי עד 2,500 סמ"ק )מנוע דיזל(, 

   מונית/רכב ללימודי נהיגה, מכונית 
   נוסעים ודו-שימושית בנפח 1,600 סמ"ק. 

   לרכבים מסוג משאית/רכב מסחרי/
   מונית/לימודי נהיגה ישולמו מלוא 

   המיסים החלים עליהם ובתנאי שהרכב 
   אושר כרכב שיקומי 

   בסיסי. לרכב פרטי ישולם 75% 
   מהמיסים החלים עליו. חידושי משק

   )עד ארבעה( בכל 5 שנים.

הסרת הגבלה בתום 5 שנים
• נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה 

   כאלמנת איבה ומיום מתן הסיוע לרכב  
   ועד פטירת הנכה יחלפו 3 שנים, תינתן 

   לאלמנה העברת בעלות ללא צורך 
   בהחזר מיסים. לתקופה פחותה מ-3 
   שנים באישור מנהל המחוז ובתנאי 

   שהתקיימו נסיבות מיוחדות. לפרטים 
   נוספים ניתן לעיין בהוראה 61.01, או 

   לפנות לעו"ס במחוז השיקום.

זכאות להספקת ציוד עזר לנכים-
 מזגני אויר

 • הזכאות לציוד לנכים בעלי נכויות 
   כמפורט להלן, ניתנת לבעלי דרגת נכות 
   צמיתה, או בתוקף לתקופה רציפה של 

   שנה לפחות, אולם לא פחות מ-6 
   חודשים עד לועדה הרפואית הבאה 

   )מדובר ברשימה חלקית בלבד(.
• נכה פגוע ראש בדרגת נכות 100%-40%: 

   זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל 
   התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 

   שנים.
• נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו -30%

   79%: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס 
   כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 

   10 שנים.
• נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 80% 
   ומעלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס 
   כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 

   10 שנים.
   בנוסף זכאי למתקן חימום דירתי, או 

   מזגן מפוצל 2.5 כ"ס כולל התקנה. 
   החלפה לאחר 10 שנים.

• נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת 
   נכותו 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/

   חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 
   כ"ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל   

   ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני 
   מזגני אויר 2.5 כ"ס. 

   החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
• נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים 

   בעל דרגת נכות 70% ומעלה: זכאי למזגן 
   אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה 

   סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים. כמו 
   כן, זכאי למכונת כביסה. החלפה לאחר 

   6 שנים.
• נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 

   40% ומעלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 
   כ"ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה 

   לאחר 10 שנים.
• נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת 

   נכות 50% ומעלה זכאי למזגן אויר 
   מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה סטנדרטית. 

   החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, 

   או נכה הסובל ממחלת כבד או לב 
   שדרגת נכותו לפחות 50% מתוך נכות 

   מוכרת של 100% זכאי למזגן אויר 
   מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה סטנדרטית. 

   החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות, 

   בעל דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי 
   למתקן קירור/חימום- שני מזגני אויר 

   מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, או מזגן אויר 
   מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של 

   עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. החלפה 
   לאחר 10 שנים לכל מתקן.

• נכה קטוע או פגוע בשתי גפיים 
   תחתונות בעל דרגת נכות +100%: זכאי 

   למתקן קירור/חימום- שני מזגני אויר 
   מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, או מזגן אויר 
   מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של 

   עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. החלפה 
   לאחר 10 שנים לכל מתקן.

• נכה עיוור בעל דרגת נכות +100%: 
   זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני 

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

   לאחר 10 שנים לכל מתקן )הזכאות 
   כלולה בגילום מענק ראשוני(. 

• נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה 
   תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות 

   100%: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 
   מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, 

   או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום 
   דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 
   כ"ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.

• נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר 
   תפקוד מלא של היד ומתגורר בגפו, בעל 

   דרגת נכות 100% ומעלה זכאי למזגן 
   אויר דירתי 2.5 כ"ס כולל התקנה 

   סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות 

   בעל דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי 
   למתקן קירור/חימום- שני מזגני אויר 

   מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, או מזגן אויר 
   מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של 

   עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. החלפה 
   לאחר 10 שנים לכל מתקן )הזכאות 

   כלולה בגילום מענק ראשוני(.
• נכה פגוע ראש בעל דרגת נכות 100% 

   ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 
   מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, 

   או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום 
   דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 
   כ"ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.

• נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או 
   אפילפסיה בעל דרגת נכות 100%: זכאי 

   למזגן אויר מפוצל 2.5 כ"ס כולל התקנה 
   סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 20% 

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

   בעל דרגת נכות 50% ומעלה: זכאי 
   למכונת גילוח חשמלית. החלפה בכל 5 

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

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

הנצחה 
מענק והלוואה להנצחת החלל

בגובה  פעמי  חד  למענק  זכאות  קיימת 
של  פרטית  הנצחה  בעבור   ₪  7,762
החלל ולהלוואה חד פעמית של עד  7,507 ₪.

זיכוי מס על הוצאות להנצחה
שבשנת  "אדם  הכנסה:  מס  פקודת  לפי 
 1971 המס  משנת  החל  פלונית  מס 
בן  של  זכרו  להנצחת  סכומים  הוציא 
במערכה,  שנספה  חלל  שהנו  משפחתו 
יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה 
ב–30% מהסכומים שהוצאו". לעניין זה: 
חלל שנספה: בן משפחה, בן זוג, בן, נכד, 

אח, הורה, גיס, חתן.

מימון  הגעה לארץ לאזכרה שנתית 
בחו"ל  המתגוררים  ויתום/ה  אלמן/ה 
בסמוך  מימון  לקבל  לשנה  אחת  זכאים 
ליום  בסמוך  או  השנתית  האזכרה  ליום 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות 
יקירם  קבר  את  לפקוד  כדי  האיבה, 
כרטיס  תשלום  כולל:  המימון  בארץ. 
מלון  בבית  ושהייה  ושוב,  הלוך  טיסה 

בארץ עד שבעה )7( ימים.

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה
בעבור   ₪  5,331 ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 
רכישת חלקת קבר ו– 4,537 ₪ 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   ₪  103,030 עד  של  הלוואה 
 ₪  19,000 עד  של  הלוואה  ראשון 
לביסוס עסק יש לפנות בנושא לעובד/ת 
הסיוע  לסכום  הזכאות  קביעת  הרווחה 

ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

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

אחר משתתף בשכר הלימוד.

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

משתתף בשכר הלימוד. אלמן/ה במעמד 
מתשלום  פתורה  משוחררת  חיילת 

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 
להגיש לעובד/ת הרווחה קבלה מקורית 
על תשלום הקורס והצהרה אם גוף אחר 

משתתף בשכר הלימוד.

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

עד 20,000 ₪.
 

הטבות כללית
אירוע משפחתי

בעבור  פעמי  חד  הוא  לאלמן/ה  הסיוע 
מצווה:  בר/בת  החלל.  מילדי  אחד  כל 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה עד סך 3,764 
₪. נישואי יתום: אלמן/ה זכאי/ת למענק 
בסך  ולהלוואה   ₪  9,084 של  בסך 

.₪ 9,216

הלוואה לכל מטרה
לכל  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
מטרה אחת לשלוש שנים בסך 6,836 ₪

פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו
אלמן/ה פטור/ה מתשלום אגרת טלוויזיה 
לרשות  משלם  לאומי  ביטוח  ורדיו, 
שנה  כל  בתחילת  השולחת  השידור, 

הודעה על פטור לכתובת האלמן/ה. 

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

לזכאות הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה
שאין  דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה  מענק: 
עד  לו/ה  ויש  דירה,  היה בבעלותו/ה  ולא 
עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת  יתומים   3
דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה   .₪  215,077
יתומים   3  – מ  ויותר  לעיל  שצוין  במצב 
ילדי החלל שטרם מילאו להם 30 ואינם 
זכאי/ת  עימו/ה  מתגוררים  או  נשואים 
לתוספת מענק של עד 16,235 ₪ לכל 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום 
 .₪   67,614 עד  של  למענק  זכאי/ת 
עד  זכאות של  קיימת  הלוואה: לאלמן/ה 

.₪ 274,451

החלפת דירה
סיוע  קיבל/ה  שלא  אלמן/ה  הלוואה: 
משכנתה,  לכיסוי  או  דירה  לרכישת 

עד  של  בהלוואה  להסתייע  יכול/ה 
להחלפת  המרבי  הסיוע   .₪  137,221
דירה לא יעלה על הפער בין מחיר הדירה 
הנמכרת למחיר הדירה הנרכשת, כנקוב 
בחוזי המכירה והרכישה. מענק: אלמן/ה 
שילדיהם היתומים מתחת לגיל 30, אינם 
לרכישת  בסיוע  נעזר/ה  ולא  נשואים, 
דירה או לכיסוי משכנתה, זכאי/ת למענק 
 20% ינוכו  ממנו   ₪  175,691 עד  של 
הדירה  ממכירת  שקיבל/ה  מהמחיר 
נוסף.  ילד  וסך של 16,235 ₪ עבור כל 
אלמן/ה  או  מחלל,  ילד  ללא  אלמן/ה 
ולא   ,30 גיל  מעל  היתומים  שילדיהם 
הדיור-  ממטרות  לאחת  סיוע  קיבל/ה 
זכאי/ת למענק של עד 67,614 ₪ בניכוי 
חלקה  או  הדירה  מכירת  מסכום   20%

בדירה. 

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

המפורטים בהוראות האגף. 

שיפוץ דירה 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד 58,174 
₪ לשיפוץ הדירה או להרחבתה. למענק 
ולא  במידה  זכאות   ₪  27,028 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  ומשכיר/ה את  דירה  השוכר/ת 
שבבעלותו/ה, מפאת גיל או מצב רפואי 
והמתקשה  מיוחדת,  אישית  מסיבה  או 
בין  הפער  לממן  הכנסותיו/ה  מפאת 
הנשכרת,  לדירה  המושכרת  הדירה 
שכירות.  לדמי  השלמה  להציע  אפשר 
לאלמן/ה המתעתד/ת לעזוב קיבוץ, ואין 
בבעלותו/ה דירה, קיימת אפשרות לסיוע 
מוגבלת  לתקופה  דירה  שכר  במימון 
בית  לעזוב  הנאלץ/ת  לאלמן/ה  בזמן. 
אינו/ה  ולכן  גבוה  ביטחוני  סיכון  באזור 
סיוע  יינתן  למכרו,  או  להשכירו  יכול/ה 

בשכר דירה.

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

של עד 24,390 ₪. 

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 
המענק  גובה  שחלפה.  בשנה  שמו/ה 

לשנת 2013 הוא 4,036 ₪. 

אגרת רישיון רכב )טסט(
רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
 .₪  1,756 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
לרכב ראשון סיוע: מענק בסך  60,097 
החלפת   .₪  78,762 עד  והלוואה   ₪
רכב: מענק בסך 47,504 ₪ והלוואה עד 

.₪ 22,409

אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
 42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
החלפת   .₪  22,409 עד  והלוואה   ₪
רכב: מענק בסך 33,243 ₪ והלוואה עד 

.₪ 22,409

שיעורי נהיגה לאלמן/ה
אלמנה זכאית להשתתפות של עד 2,167 

₪ 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 

387 ₪ לחודש.

מענק לרכישת קלנועית 
גיל  מפאת  לקלנועית,  הזקוק/ה  אלמן/ה 
ונכות פיזית, זכאי/ת אחת לארבע שנים 
לרכישתה,   ₪  15,258 בסך  למענק 

כחלופה למענק רכישת רכב.

רכב שיקום כלכלי
לרכוש  המבקש/ת  אלמן/ה  ראשון:  רכב 
במקום  הכלכלי,  לשיקום  מסחרי  רכב 
לפטור  זכאי/ת  קלנועית,  או  אישי  רכב 
 ₪  54,000 עד  של   בסכום  מיסים 
להחלפת   .₪  65,00 עד  של  ולהלוואה 
בהתאם  יחושב  המענק  שיעור  רכב: 
לשנות החזקת הרכב. הלוואה הינה בסך 

 .₪ 18,500

סיוע רפואי 
מימון תרופות 

על  תשלום  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
טיפול  או ממושך.  לטיפול קבוע  תרופות 
את  הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש  קבוע: 
את  מטפל,  מרופא  התרופות  רשימת 
המינון החודשי, ולצרף דו"ח ניפוקי תרופות 
משלושת  קבלות  או  החולים  מקופת 
אישור  לאחר  האחרונים.  החודשים 
הבקשה, יינתן לפונים החזר חודשי במשך 
שנה שלמה. בתום שנה זו יש להגיש מחדש 
לתרופה  חודשי.  החזר  לאישור  בקשה 
שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש אישור 
של שלושה חודשים. טיפול לא קבוע: יש 
לרכז הגשת קבלות בסך 200 ₪ לפחות 
החזר  אין  מטפל.  מרופא  מכתב  ולצרף 
על תרופה שעלותה פחות מ- 25 ₪ ולא 

לתוסף מזון וויטמינים. 

התייעצות רפואית
 ₪ עד 845  של  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
בגין  מומחה  רופא  עם  ייעוץ  על  בשנה 

טיפול ממושך או ניתוח שאינם קוסמטיים. 

לחצן מצוקה 
 ₪  348 בסך  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
לשנה או 29 ₪ לחודש בעבור מנוי ללחצן 
אלמן/ה  הבאים:  בתנאים  וזאת  מצוקה, 
 65 גיל  לפני  אלמן/ה  ומעלה.   65 מגיל 
החולה במחלה כרונית. יש להגיש אישור 

מרופא מומחה. 

קרדיו – ביפר ומוקד לב
מחלת  בגין  לאלמן/ה  יינתן  למנוי  מימון 
אלמ/ן  מקרדיולוג.  אישור  להגיש  יש  לב. 
או  שח"ל  בחברת  פרטי  מנוי  הרוכש/ת 

נטל"י, זכאי/ת להנחה בתעריפים. 

נעליים אורתופדיות 
 977 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה   ₪
במכון מיוחד ובאישור אורתופד. הזכאי/ת 
 311 בסך  עצמית  בהשתתפות  חייב/ת 
הראשונה  בפעם  אישור  להגיש  יש   .₪

שבה מתבקש המימון. 

משקפיים לכבדי ראייה 
עדשות  במימון  השתתפות   •
לאלמנים/ות  מגע  עדשות  או  משקפיים 
אחרי ניתוח עיניים או במקרים של מחלת 

עיניין כרונית.
עדשות  במימון  השתתפות   •
מיקרוסקופיות  ועדשות  טלסקופיות 

לאלמנים/ות בעלי תעודת עיוור 
 

אביזרי עזר רפואיים 
במימון  להשתתפות  זכאי/ת  אלמן/ה 
נוספים  עזר  ומכשירי  לשד,  ותותב  פאה 
ממשרד  קיים(  )אם  למימון  כהשלמה 

הבריאות או מקופת החולים. 

נסיעות לטיפול רפואי 
בבית  לטיפול  להסעה  הזקוק/ה  אלמן/ה 
לרבות  מומחים,  במרפאת  או  חולים 
קרינתי,  או  כימי  וטיפול  דיאליזה  טיפול 
זכאית להחזר הוצאות נסיעה במונית או 
)חמש  בחודש  נסיעות  עשר  באמבולנס: 
הלוך ושוב(. יש להגיש לעובד/ת הרווחה: 
היכולת  אי-  על  מטפל  מרופא  אישור 
או  מקור,  וקבלות  ציבורי  ברכב  לנסוע 
אישור על חלקה של קופת חולים במימון 

נסיעות אלה.

החלמה לאחר אשפוז 
אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות 
קרינתי,  או  כימי  טיפול  או  חולים  בבית 
במלון  שהייה  תשלום  להחזר  זכאי/ת 
וזאת לאחר  עד שבוע, לפי 325 ₪ ליום 
או  חולים  מקופת  ניתן(  )אם  החזר  מיצוי 
פעם  יינתן  הסיוע  משלימים.  מביטוחים 
אחת בשנה, בתוך שישה שבועות מתום 
אישור  להגיש  יש  הטיפול.  או  האשפוז 

רפואי וקבלה לעובד/ת שיקום. 

מוצרי ספיגה
אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם 
שוהים  שבו  האבות  לבית  או  לבית 
מחברת התרופות המספקת למל"ל. ניתן 

להסדיר זאת בפנייה לעובד/ת הרווחה. 

טיפולי שיניים 
זכאים   18 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
להחזר תשלום לטיפול שיניים. יש להגיש 
ותוכנית  לעובד/ת הרווחה: קבלות מקור 
טיפול. אלמן/ה זכאי/ת להחזר של 50% 
ועד  15,000 ₪ בשנה. יתום זכאי להחזר 

של 50%, ועד 4,000 ₪ בשנה. 

ביטוח בריאות

אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח 
מלא  בריאות  לביטוח  זכאית  בריאות 

והסכום לא יופחת מתמלוגיה. 

סיוע סוציאלי- רגשי
כל מחוז מעמיד לרשות האלמנות עובדים 
סוציאליים המוסמכים לתת ייעוץ, הכוונה, 
הדרכה וטיפול בנושא 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  מחלל,  ילד  ללא  אלמנה  קבלות. 
לטיפול עם ילדיה, בתעריף פרטני, ותקבל 
לפני  בלבד.  קבלות  הגשת  לאחר  החזר 
מעובד/ת  לקבל  יש  הטיפול,  תחילת 
כל  ולחדש  למטפל,  אישור  סוציאלי/ת 

שנה אישור להמשך המימון.

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

רופא פסיכיאטר.

עזרה  אבות,  בית  מוגן,  דיור 
לזולת

דיור מוגן
אינו  הנכס  מוגן,  לדיור  העובר/ת  אלמן/ה 
כניסה  דמי  לשלם  ועליהם  בבעלותו/ה 
בסך  חד-פעמי  למענק  זכאי/ת  כפיקדון 
המענק  לקבלת  נוסף  תנאי   .₪  36,180
במקום  סיעודית  מחלקה  קיום  הינו 

הסיעודי. 

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

יועבר ישירות לבית האבות. 

מטפלת סיעודית 
בבית,  הנשאר/ת  סיעודי  במצב  אלמן/ה 
מטפל/ת  במימון  להשתתפות  זכאי/ת 
לפי  ייקבעו  והיקפה  הזכאות  סיעודי/ת. 
"דוח תפקוד" שימלא רופא המשפחה. יש 
טופס  לקבלת  הרווחה  לעובד/ת  לפנות 

תפקוד. 

מרכז יום לזקן
למטפלת  מימון  להם  שאושר  אלמן/ה 
חלק  להמיר  יכול/ה  בביתם,  סיעודית 
במרכז  ביקורים  לטובת  מהשעות 
להמרה  אישור  לבקש  נדרש  לזקן.  יום 

מעובד/ת הרווחה. 

העסקת עובד זר
היתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו 
באחריות יחידת סמך במשרד התעשייה 
לביטוח  במוסד  להיעזר  ניתן  והמסחר. 
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לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

כתוצאה  לחובות  שנקלע/ה  אלמן/ה 
המתקשה  או  החלל  מנפילת  ישירה 
להחזיר חובות שקדמו לנפילתו, למוסדות 
לקבל  יוכלו  העסקי,  בעניין  הקשורים 
 58,174 עד  של  בגובה  הלוואה+מענק 
שנים  שלוש  בתוך  בקשה  הגישו  אם   ,₪
שהוכר/ה  מהיום  או  ההתאלמנות  מיום 

לראשונה לפי החוק.
גובה המענק 29,082 ש"ח.

סיוע לצרכים מיוחדים
אלמן/ה הזקוק/ה לסיוע כספי שאינו כלול 
בחוק יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך בחינת 

הבקשה.
 

אחרות  מרשויות  הטבות 
לאלמנה וליתום

פטור מאגרת רישום ירושה
ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת  אלמן/ה 
לפנות  יש  חלל.  שהותיר  ירושה,  רישום 
לפטור  אישור  לקבלת  הרווחה  לעובד/ת 
נעמ"ת  ארגון  המשפט.  לבית  ולהציגו 
מספק ללא תשלום סיוע משפטי בהגשת 

הבקשה לבית המשפט. 

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

עבור המנהל.

פטור מאגרת משכנתה )טאבו(
אלמן/ה וליתום/ה יש פטור מאגרת רישום 
ניתן  מקרקעין.  רישום  בלשכת  משכנתה, 
לקבל מעובד/ת הרווחה את אישור הפטור 

שיש להגיש לבית המשפט. 

הנחה ברכישת מקרקעין )טאבו(
שהתייתם   40 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
להנחה במס  זכאים  לגיל 21,  הגיעו  לפני 
רכישה )שבח מקרקעין( על דירת מגורים 
או על רכישת מגרש לבניית בית מגורים. 
יש  בלבד.  פעמיים  קיימת  להנחה  זכאות 
אישור  לקבלת  הרווחה  לעובד/ת  לפנות 
חוזה  ולהציג  ההכנסה  מס  לשלטונות 

רכישת דירה או מגרש. 

הנחה בארנונה
אלמן/ה זכאי/ת להנחה בארנונה על דירת 
מגורים אחת. אם רשות מקומית מחייבת 
לעובד/ת  לפנות  יש  מלא,  בתשלום 

הרווחה. 

סיוע מכספי קרנות ועיזבונות
יכולים   21 גיל  מעל  יתומים  וכן  אלמן/ה 
לקבל סיוע מכספי קרנות למטרות שלא 
מיועד  הסיוע  בהוראות.  או  בחוק  הוגדרו 
שני.  לתואר  לימודים  למימון  כלל  בדרך 
בקשה יש להגיש לעובד/ת הרווחה במחוז 

הרלוונטי.   

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

שנה,   30 מלאו  להם  שטרם  יתומים 
שהוכרו כיתומים לפני גיל 21, ולא קיבלו 
להלוואה  זכאים  וללימודים,  לשיקום  סיוע 
לשיקום   ₪  15,500 עד  של  חד-פעמית 
כלכלי-עצמאי או 9,000 ₪ לביסוס עסק 

קיים. 

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

למימון שכר לימוד בלבד. 

אבחון לקות למידה
יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטיבת 
אבחון  למימון  זכאי/ת  תיכון,  או  ביניים 
ועל  "ניצן",  לתעריפי  בכפוף  למידה  לקות 
עד  יתום/ה  מקצועי.  מגורם  המלצה  סמך 
גיל 21 זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה 
אם  מקצועי,  מגורם  בכתב  המלצה  לפי 

מומנו להם לא יותר מארבעה אבחונים. 

מימון הוראה מתקנת
למידה,  לקות  אבחון  לאחר  יתום/ה 
הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים 
או תיכון, זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-
דידקטי למימון הוראה מתקנת בסך 55 ₪ 
חריג  במצב  שנים.  שלוש  במשך  לשעה, 

יאושר המשך מימון לשיעורים.
הטבות ליתומים מעל גיל 21  

 
הטבות ליתומים מעל גיל 21

מימון טיפול נפשי 
יתום/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי, 
משכו  שנים.  שלוש  ועד  שנה  במשך  זוגי( 
מקצועי.  שיקולי  לפי  חריג  במקרה  יוארך 
ליתום/ה עד גיל 30: הסיוע יינתן באמצעות 
הגשת  לאחר  כספי  כהחזר  או  הפניה 
מעל  ליתום/ה  האגף.  ובתעריפי  קבלות 
גיל 30: הסיוע יינתן באמצעות החזר כספי 
ובתעריפי  קבלות  הגשת  לאחר  בלבד, 
לקבל  יש  הטיפול,  תחילת  האגף.לפני 
למטפל,  אישור  סוציאלי/ת  מעובד/ת 

ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון. 

מענק נישואין ודיור
 ,30 לגיל  הגיע  לפני  הנישא/ת  יתום/ה 
 112,307 בסך  נישואין  למענק  זכאי/ת 
לפני  דירה  הרוכש/ת  רווק/ה  יתום/ה   .₪
גיל 30, זכאי/ת למענק דיור בשיעור 80% 
המענק  יתרת  ואת  הנישואין  מענק  מסך 
שלא  רווק/ה  יתום/ה   .30 בגיל  יקבל 
את  יקבל   ,30 לגיל  והגיע  דירה  רכש/ה 

מלוא מענק הנישואין.  

הלוואה לנישואין ולדיור
חד-פעמית  להלוואה  זכאי/ת  יתום/ה  כל 
בסך 29,880 ₪ לצורך רכישת דירה או 

לרגל נישואיו. 

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30

סיוע  קיבלו  שלא  יתום/ה  ראשון:  תואר 
לתואר  לימודים  למימון  זכאי/ת  שיקומי, 
לפנות  יש  מקצועית.  להכשרה  או  ראשון 
בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת. מימון מכינה: 
לימודי  משכר  לפטור  זכאי/ת  יתום/ה 
המחלקה  באמצעות  הניתן  במכינה, 
מיום  שנים  חמש  במשך  לחייל  להכוונה 
מחמש  יותר  חלפו  אם  מהצבא.  שחרורו 
ביחידה  בקשתו/ה  נדחית  או  שנים, 
לפנות  יש  משוחררים,  חיילים  להכוונת 
מחיה:  דמי  תשלום  הרווחה.  לעובד/ת 
שעות   20 לפחות  הלומד/ת  יתום/ה 
בשבוע, בלימודי יום, יקבל דמי מחיה בסך 
2,200 ₪ לחודש. מהסכום ינוכה תשלום 

לביטוח בריאות. 

יתום מעל גיל 30 
למימון  זכאותו/ה  מימש/ה  שלא  יתום/ה 
לימודים לתואר ראשון או לרכישת מקצוע 
לפני גיל 30 ומעוניין/ת בכך לאחר גיל זה, 
ועדת  הרווחה.  לעובד/ת  לפנות  מוזמן/ת 
בכל  תדון  לאומי  לביטוח  במוסד  חריגים 

בקשה. 

לבחינה  הכנה  בקורס  לימוד  שכר 
פסיכומטרית או למבחן אמיר

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

גוף אחר משתתף בשכר הלימוד. 

אבחון תעסוקתי
לאבחון  זכאי/ת   30 גיל  לפני  יתום/ה 
תעסוקתי לשם בניית תוכנית להשתלבותו 
לעובד/ת  בנושא  לפנות  יש  בעבודה 

סוציאלי/ת. 

שיעורי נהיגה 
למענק  זכאים   ,17 לגיל  בהגיעם  יתום/ה 
למימון  חד-פעמי בסך 2,167 ₪ המיועד 
בתגמולי  המשולם  במענק  נהיגה  שיעורי 
שהתייתמו  יתום/ה  האלמן/ה.  האם/האב 
 ₪  2,167 עד  יקבלו  ל-21   17 גיל  בין 
הרווחה,  לעובד/ת  קבלות  הגשת  לאחר 

ובלבד שיממש זכאותם לפני גיל 30.
  

משני   ליתומים  רכב  הטבות 
הורים, החל מ- 1.08.11

יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה
 60,097 בסך   מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
₪ והלוואה עד 78,762 ₪. החלפת רכב: 
עד  והלוואה   ₪   47,504 בסך  מענק 

.₪ 22,409

יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה
 42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
₪ והלוואה עד 22,409 ₪. החלפת רכב: 
עד  והלוואה   ₪  33,2430 בסך  מענק 

.₪ 22,409

 
ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים 

חשיבות רבה, המידע המצורף מטה 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

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 1,567 ₪ 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 

1/1/14   
• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים 

   יינתן מענק בסך 47,443 ₪ והלוואה  
   בגובה 31,625 ₪ 

• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם 
   נוהגים יינתן מענק בסך 31,625 ₪  

   והלוואה בגובה 23,203 ₪

החלפת רכב
• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 

   להורים נוהגים מענק בסך 39,000 ₪ 
   והלוואה בגובה 23,203 ₪ 

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

   26,000 ₪ והלוואה בגובה 23,203 ₪ 
• 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 50 ₪ 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 
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