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דבר היו“ר  -יהושע כהן

עם פתיחת שנת  2016אני גאה
לבשר לחברים שהארגון היציג זכה
סוף סוף לקבל תקציב ממשרד
האוצר לשנת  2015בסך מיליון ₪
ונמצא בימים אלה בהליך להסדרת
סעיף תקציבי זה באופן קבוע
לכל השנים הבאות .זוהי הבשורה
הטובה ביותר שהארגון יכול לקבל
מממשלת ישראל .בהזדמנות זו
אני מבקש להודות לכל העוסקים
במלאכה והשותפים להחלטה
המשמעותית :לשר האוצר ח”כ
משה כחלון ,למנכ”ל משרד האוצר עו”ד שי באב”ד ,לשר הרווחה
והשירותים החברתיים ח”כ חיים כץ ,למנכ”ל המוסד לביטוח לאומי
פרופ’ שלמה מור יוסף ולמנהלת אגף איבה במוסד לביטוח לאומי
הגב’ אסנת כהן .זוהי הבשורה שתביא שינוי ביכולת ,בכלים ובגודל
השירותים שנוכל להעניק לכם ציבור נפגעי האיבה ברחבי הארץ .תקציב
זה יאפשר לנו בשנה הבאה לפתוח לראשונה מחלקה סוציאלית בתוך
הארגון עם עובדת סוציאלית קבועה והקמת קרן סיוע למקרים קשים
תוך קריטריונים ברורים על ידי המחלקה הסוציאלית .כמו כן ,נפתח
בהליך של פתיחת סניפים בארבעה מוקדים בארץ :ירושלים ,חיפה,
אזור הדרום ואזור יהודה ושומרון .המוקדים הללו יאוישו על ידי עובדת
ומתנדבים ונוכל להעניק שירותים בקרבת מקום המגורים עבור ציבור
הנפגעים .כמו כן ,נבצע אירועי ימי בריאות ,נקים פרויקטים חדשים:
פרויקט לידה מתוקה  -סיוע לחברות ארגון ולבנות זוגם של חברי ארגון
בעת הבאת ילד לעולם ופרויקט אמץ לוחם  -סיוע למתגייסים לצה”ל
מקרב החברים או בני משפחה מדרגה ראשונה.
בתקופה האחרונה אנו עדים לגל טרור שמכה באזרחי ותושבי מדינת-
ישראל בכל מקום .תקופה זו הינה אתגר מורכב לציבור הנפגעים ובני
משפחותיהם ולציבור המשפחות השכולות ואנו כאן בארגון עושים ככל
שניתן כדי לסייע בהתמודדות הפרטית והכללית עם המצב הביטחוני
הקשה שנכפה עלינו.
השנה הקרובה תעמוד בסימן צמיחה של פעילות הארגון ואני שמח
שיש לצידי חברי ועד פעילים הלוקחים חלק בכל העשייה :רו”ח יצחק
ניסים ,אייבי מוזס ,שרה קמחי וזאב ראפ וכמובן יו”ר ועדת תרבות דודו
ריחני והמתנדבים בוועדות השונות .בגיליון המכובד שלפניכם תוכלו

לראות איך בתוך פרק זמן קצר ,מאז הוצאת הגיליון הקודם בספטמבר
 ,2015הארגון פעל בכל המישורים.

ראשית ,הארגון לקח חלק פעיל ביום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל
ופעולות האיבה זו השנה השנייה ,האירוע התקיים בהשתתפות
ובמעורבות מלאה של הארגון היציג בתכנים באירוע בבית הנשיא
ובאירוע המרכזי בארנה בירושלים .במסגרת האירוע המרכזי הוענקה
תעודת הוקרה לאלוף במילואים גדי שמני ולתת אלוף במילואים
שמעון חפץ על כך שנרתמו כאזרחים עתירי זכויות לעמוד בראש ועד
ידידי הארגון היציג ופועלים לגיוס משאבים ולרווחת ציבור החברים.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות להם על פועלם ותרומתם המשמעותית
לארגון יחד עם חברי ועד הידידים שעושים מלאכתם נאמנה ומתוך
תחושת שליחות :פרופ’ אורי ינאי ,הרב יצחק לוי ,ארז ביטון ,מוטי וגנר,
אושרה פרידמן.
הארגון היה שותף בצוות התכנים של משרד החינוך בנושא יום ההוקרה
ולהרצאות שהתקיימו בבתי ספר ברחבי הארץ .בנוסף ,באירועי יום
ההוקרה בערים השונות השתתפתי עם מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן
ובירכתי על קיום אירוע זה שכה משמעותי .הארגון דאג בכל האירועים
הללו שמקומם של פצועי פעולות האיבה כחלק מהאתוס והגבורה
הלאומית יהיה בכל מקום ומקום.
גם אנחנו הנפגעים מהווים חלק מהמערכה הבלתי פוסקת לקיומה
וריבונותה של מדינת  -ישראל .כמו כן ,הארגון שותף לקידומי חקיקה
לזכויות והטבות לנפגעי פעולות איבה בנוגע להנחות בחשמל ,מים,
ארנונה ותחבורה ציבורית.
ברצוני להודות למנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן על עשייתו ופעילותו
הבלתי פוסקת למען ציבור הנפגעים וקידום האינטרסים של הארגון
לרווחת החברים .בזכות שליחותו הציבורית הארגון זוכה לאהדה
ולתמיכה מהגורמים השונים.
אני קורא לכם ציבור החברים .בזמנים קשים אלו עלינו להיות מאוחדים,
להושיט יד לעזרה בארגון ,להגיע להתנדב ולקחת חלק בהקמת הסניפים
החדשים.
זוהי ההזדמנות שלנו להראות לכל עם ישראל שאנו הנפגעים והמשפחות
שממשיכים בחיים זו התשובה שהטרור לא ינצח אותנו .אני מאחל
לכולנו ימים שקטים יותר.

שלכם,
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דבר המנכ“ל-עו“ד רועי כהן

החודשים האחרונים היו עבורי
חודשים קשים בהם כל יום,
הארגון ,צוות העובדים ואנוכי
נאלצנו להתמודד עם מציאות
שבה הטרור אוחז בכל מקום
וגורם לנפגעים ולמשפחות
סיטואציה קשה מנשוא של חזרה
לאותו הרגע שבו נפצעו ושילמו
בגופם ,בנפשם ובאיבוד בני
משפחה היקרים להם מכל.
נוכחתי לדעת שזו הסיבה האמיתית והנכונה ביותר למה הארגון הזה
קיים ,נחוץ ועושה עבודת קודש בעבור המשפחות .שמחתי לדעת
שממשלת ישראל החליטה לראשונה להכיר בחשיבות של העצמת
פעילות הארגון וקבעה כי הארגון היציג יהיה זכאי לתקציב כפי שנהוג
כלפי הארגונים המקבילים במשרד הביטחון .המלחמה הצודקת שלנו
שאין להפלות בין דם לדם ואין להפלות בין שכול לשכול נשאה פרי
וזוהי ההזדמנות להודות לכל העוסקים במלאכה :שר האוצר ח”כ משה
כחלון ,מנכ”ל משרד האוצר עו”ד שי באב”ד ,שר הרווחה והשירותים
החברתיים ח”כ חיים כץ ,מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי פרופ’ שלמה מור
יוסף ,מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח לאומי הגב’ אסנת כהן.
ארגון נפגעי פעולות איבה הוא הבית של אלפי נפגעי איבה ובני
משפחותיהם .בית אשר פועל יום  -יום שעה שעה לסייע בכל תחומי
החיים לנפגעים ,להוביל לשיפור באיכות חייהם ולרווחתם ואני שמח
לבשר על שת”פ שיזמתי עם חברת סופר פארם  -חב’ פרטית שהתגייסה
להעניק הטבה גורפת של  10%לציבור הנפגעים ועל שיתוף פעולה עם
כפר הנופש לנוער נהר הירדן .מדובר בפרויקט מדהים שיאפשר לילדים
שנפגעו בפעולות טרור לקבל שבוע של תמיכה וסולידריות מהחברה
הישראלית בכפר שבו פעילויות שכוללות ספורט אתגרי ,נגרות ,בישול,
רכיבה על סוסים ,קמפינג ,מסיבות ואירועים מיוחדים .כל הפעילויות
מונגשות ומותאמות לילדים המתמודדים עם נכויות לרבות כיסאות
גלגלים.
השנה פעלנו בכל הרבדים להביא למפנה ביחס לארגון היציג ולקבע
אותו כארגון חזק ומקצועי ,יסודי שיכול להניע תהליכים ולקדם
פרויקטים למען הנפגעים ולראייה ההצלחה באירועי חנוכה האחרונים

בהם נטלו חלק למעלה מ 800 -חברים ובני משפחותיהם ,פרויקט בר/
בת מצווה המסורתי שהיווה הצלחה ויום מרגש שסוקר בכל אמצעי
התקשורת .במקביל הארגון פועל באמצעות ועדת ההנצחה בראשותו
של אייבי מוזס ובראשותו של יו”ר הארגון יהושע כהן להביא להקמת
גן ואנדרטה לזכר נרצחי פעולות איבה בכל עיר ועיר והשנה הצלחנו
לקדם זאת בערים רעננה ,הרצליה ,אילת ופתח תקווה ונמשיך בעשייה
זו למען הנצחת כל קורבנות הטרור אשר נרצחו על עצם היותם יהודים
כאן במדינת -ישראל.
בשנה הבאה נרחיב את הפעילות עבור ציבור החברים ואני קורא לכם
לקחת חלק בעשייה בהתנדבות למען ציבור הנפגעים .זוהי הזדמנות
לבקש מכל אחד ואחת מכם להיות שגריר של רצון טוב עבור פעילות
הארגון ,לעזור לנו להגיע לכל הנפגעים על מנת להעניק להם סיוע
ותמיכה ככל שנוכל.
בגיליון שלפניכם תוכלו להתרשם מהיקף הפעילות הרחב שעושה
הארגון בצוות מצומצם של עובדים וזו ההזדמנות להודות לכל העובדים,
בני השירות והמתנדבים אשר עושים עבודתם נאמנה :גלי לוץ -מהלל,
גלית גולמן ,מוריה בן -דוד ,עו”ד מצדה מועלם ,דניאל ,אוריה ,נועה
ורותי.
כאיש ציבור שכל עיסוקו בשליחות ומאבק למען צדק חברתי אני בדעה
שאין נושא ראוי ודחוף יותר מאשר תיקון היחס וההוקרה כלפי ציבור
נפגעי פעולות איבה ואני שמח ששותפים לכך המוסד לביטוח לאומי
בראשות המנכ”ל פרופ’ שלמה מור יוסף ,מנהלת אגף איבה במוסד
לביטוח לאומי הגב’ אסנת כהן וממשלת ישראל.
זוהי שעת כושר להביא למפנה גדול בהרגשה של כל אחד ואחת מכם
ששילם מחיר כבד בגופו ,בנפשו וביקרים לו מכל.
אני מודע לגודל המשימה שניצבת בפניי ואני עושה זאת מתוך מחויבות
ואחריות כלפי ציבור הנפגעים ובני משפחותיהם ולא אפסיק עד שאוכל
לומר בוודאות שהצלחנו כאן בארגון להנחיל לדורות הבאים ארגון
שלוקח חלק בכל דבר ועניין בחייהם של הנפגעים ומשלים את המדינה
והמוסד לביטוח לאומי.
אני נושא תפילה מידי יום שלא יצטרפו אלינו חברים חדשים .אבקש
לאחל לכולכם בריאות ואריכות ימים .מי ייתן ונדע רק בשורות טובות
לכל עם ישראל.

דלתי פתוחה בפניכם,
עו”ד רועי כהן
מנכ”ל הארגון היציג

תרגול יוגה ככלי טיפולי בפוסט טראומה
שרה יהקולה ,חברת הארגון,
מורה בכירה ליוגה

מתמחה ביוגה שיקומית  /טיפולית

עובדת גם עם אנשים הסובלים מפוסט טראומה
תינתן הנחה לחברי הארגון
www.yogafeet.co.il ,054.5575717
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אינטר סוכנות לביטוח בעלת ותק של  25שנה
בתחום הביטוח ועובדת מול כל חברות הביטוח בארץ.
מבטחת את חברי הארגון

חיים ,בריאות ,סיעוד.

עכשיו לחברי הארגון :ביטוח תאונות אישיות

למעוניינים בכיסוי ובפיצוי כספי
במקרה של פגיעה בגוף או בנפש בעקבות תאונה,
וכן בכיסוי הוצאות בלתי צפויות הכרוכות באשפוז,
באובדן ימי עבודה ובהוצאות רבות אחרות הנובעות מתאונות.

עיקרי הפוליסה:
ב פיצוי למקרה מוות מתאונה
ב פיצוי למקרה של נכות מתאונה
ב פיצוי למקרה שברים וכוויות
ב פיצוי למקרה סיעוד מתאונה
ב כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים
ב כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום
התאונה לבית חולים – עד תעריף
מגן דוד אדום

לפרטים ולקניית הפוליסות :אינטר סוכנות לביטוח
הרכבת  58תל אביב
טל'  073-211-6300שלוחה  ,1ניב niv@interb.co.il
פקס eldad@interb.co.il ,03-6391405
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יום ההוקרה לפצועי מערכות
ישראל ופעולות האיבה 29.11.15 -
ביום  6/7/14קבעה הממשלה
בהחלטת ממשלה מס’  ,1814את
יום י”ז בכסלו ,התאריך העברי של
ה –( 29/11/1947כ”ט בנובמבר”),
יום החלטת עצרת האומות
המאוחדות על סיום המנדט
הבריטי ועל הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל ,כיום ההוקרה לנכי
צה”ל ולנכי פעולות איבה.

וליווי ארגון נפגעי פעולות האיבה
ובסיוע אגף השיקום של המוסד
לביטוח לאומי ובעיקר באמצעות
התמיכה מהבית של זוגתי
הנפלאה ,סיימתי שני תארים
במשפטים ומצוי בכתיבתו של
התואר השלישי ,הוסמכתי לעסוק
בעריכת דין ,הקמתי משרד עורכי
דין ושואב כוחות מהעבודה עם
נפגעים כשהם מצליחים לעמוד
על רגליהם ,לשקם את עצמם
וחוזרים להיות חלק מהחברה
הישראלית כאנשים גאים ,יצרנים
ותורמים”.

יום ההוקרה צוין השנה בפעם
השנייה ביום ראשון ה.29.11.2015 -
הארגון היציג לקח חלק במספר
רב של ישיבות הכנה לתכנון יום
ההוקרה וחשיפתו לציבור הרחב.

באותו היום בערב ,התקיים
האירוע המרכזי באולם “ארנה”
בירושלים בהשתתפות שרים
ונבחרי ציבור ,אורח הכבוד היה
יו”ר הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין,
את הערב הנחתה אניה בוקשטיין,
בהשתתפותם של דיויד ברוזה,
אליעד נחום ,עילי בוטנר עם ילדי
החוץ ועידן רפאל חביב ,במופע
המרכזי הופיע משה פרץ.

ממשלת ישראל רואה בהחלטה
זו כבעלת חשיבות ערכית רבה
מאוד ,אשר מכבדת את תרומתם
האדירה של פצועי מלחמות
ישראל ופעולות האיבה לביטחונה
של מדינת ישראל ואזרחיה.
זאת ועוד מטרות יום הוקרה הינן
להוקיר את עשייתם הרבה של
הפצועים למען מדינת ישראל,
להכיר את האנשים מאחורי סיפורי
הגבורה המרגשים ולהדגיש את
מחויבותה של ממשלת ישראל
ורשויותיה לאוכלוסייה זו ואת
החיבור הנצחי בין פעילותם של
פצועי המלחמות ופעולות האיבה
לתקומתה של מדינת ישראל
ולמאבק על קיומה.
היום התחיל באירוע בבית
הנשיא שהיה מרגש ומחבק ביום
ההוקרה שהתקיים בבית הנשיא
בהשתתפות נציגי הארגון היציג:
יו”ר הארגון מר יהושע כהן ,מנכ”ל
הארגון עו”ד רועי כהן וצוות
המשרד ובהשתתפות עשרות נכי

במהלך האירוע המרכזי הוקרן
סרטון שבו השתתפו יו”ר הארגון
יהושע כהן וחבר הארגון עו”ד
שגיא בנאו ובמהלכו הוקרן
הניצחון על הטרור בסיוע בליווי
ובתמיכת הארגון היציג.
פעולות איבה וביניהם :אייבי מוזס
(חבר הועד) ,דודו ריחני (יו”ר ועדת
תרבות) ,רותי פרמינגר (נציגת
הארגון היציג בכנסת) ,דן עמיאל
(חבר ארגון) ,רון ששון אפרים
(חבר ארגון) ,דב קלמנוביץ ,ניסים
יצחק (חבר ועד) ,גדי רוזנוולד
(חבר ועדת כספים) ושירי מירביס

(חברת ארגון).
את דברי הברכה בשם נכי פעולות
האיבה נשא עו”ד שגיא בנאו  -נכה
פעולות איבה בעצמו אשר ניצח
את הטרור“ :אני ניצב כאן לפניכם
כדוגמא חיה לנכה שאך לפני
שנים בודדות היה שבר כלי ,ללא
כל מטרה וללא כל עתיד .בסיוע

מגן הוקרה והערכה הוענק לאלוף
במיל’ גדי שמני על התגייסותו
לעמוד בראש ועד ידידי הארגון
למען גיוס תרומות ומשאבים
לרווחת החברים.
בנוסף ,מתקיימים ברחבי הארץ
בערים השונות אירועי יום ההוקרה
בהם הארגון היציג נוטל חלק.

אירועי יום ההוקרה במערכת החינוך וברשויות המקומיות
לכל אורכו של יום ההוקרה
החינוך
במערכת
התקיימו
פעילויות נרחבות לציון יום
ההוקרה
מערכת החינוך פעלה להטמעת
מערכים חינוכיים באמצעות
פעילויות שונות.
בבתי ספר רבים התקיימו טקסים,
הוקרנו סרטים ובעקבותיהם
התקיימו פעילויות מגוונות.
פצועי צה”ל ופעולות האיבה
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הוזמנו לבתי הספר ברחבי הארץ
על מנת לספר את סיפורם האישי
לתלמידים.
תלמידים כתבו ואיירו אגרות
הוקרה שנשלחו לפצועי צה”ל
ופעולות איבה.
גם בתנועות הנוער ציינו את
יום ההוקרה בפעולות ייעודיות
המתאימות לרוח הנושא .בנוסף,
עמדו חניכי תנועות הנוער
השונות בנקודות מרכזיות ברחבי

הארץ וחילקו סטיקרים להעלאת
המודעות ליום ההוקרה.
רשויות מקומיות ברחבי הארץ
ערכו ערבי הוקרה מרגשים במהלך
החודשיים האחרונים.

עיריית רעננה ,חולון ,אילת ,בת-
ים ,לוד ,נתניה וכפר סבא הינן
רק חלק מהעיריות שקיימו ערבי
הוקרה ציינו את יום ההוקרה
ושנציגי הארגון הוזמנו אליהם
ונטלו בהם חלק.

באירועים הללו נשאו דברי
ברכה ראשי הערים ,יו”ר הארגון
היציג יהושע כהן ומנכ”ל הארגון
עו”ד רועי כהן שבירכו על קיום
האירועים הללו ועל הפעילות
של העוסקים במלאכה לזכור
את הגיבורים ששילמו בגופם
ובנפשם לשם קיומה של מדינת-
ישראל .האירועים הללו מבטאים
סולידריות חברתית חשובה
ומשמעותית גם לדורות הבאים
והארגון היציג רואה בקיומם
חשיבות רבה.
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אירועי יום ההוקרה בעיר רעננה
עיריית רעננה ציינה את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה ,בשורת
אירועים ופעילויות הנערכות במסגרת אירועי ההוקרה על פי החלטת הממשלה בנושא.
אירוע חגיגי נערך ברעננה ,ביום ב',
 ,14.12.2015בהיכל הספורט אביב.
לאירוע הוזמנו מאות מתושבי
רעננה ובני זוגם ,פצועי מערכות
ישראל ופעולות האיבה.

שורת פעילויות שיתקיימו ברעננה
בסימן הוקרה לפצועי מערכות
ישראל ופעולות האיבה לרבות
במערכת החינוך ,בתנועות הנוער
ובתחום הספורט.

האירוע נערך במעמד ראש עיריית
רעננה מר זאב בילסקי ,עו"ד
עידן קלימן -יו"ר מחוז ת"א –יפו
והמרכז ,מר יהושע כהן -יו"ר
ארגון נפגעי פעולות האיבה ועו"ד
רועי כהן -מנכ"ל ארגון נפגעי
פעולות האיבה .כמו כן ,השתתפו
באירוע סגני ראש העירייה ,חברי
מועצת העיר ,מנכ"לית העירייה
ובכירי העיריה.

ראש העירייה זאב בילסקי" :אין
חשוב מלהוקיר את נפגעי ופצועי
פעולות האיבה .אנו מקיימים
בשמחה את היום החשוב הזה
ומקווים שנגרום מעט נחת
לאנשים ששילמו מחיר יקר על
היותם חלק מעם ישראל ומדינת
ישראל".

יו"ר הארגון מר יהושע כהן:
"דווקא בימים אלה בהם הטרור
מכה את אזרחי מדינת ישראל
בכל מקום ובכל יישוב באכזריות
חסרת תקדים שהביאה אפילו

שילדים בני  13יוצאים למסע
רצח מתועב .דווקא היום שבו אנו
מקבעים מסורת של קיום אירוע
עירוני כהוקרה והזדהות עם ציבור
הפצועים  :נכי צה"ל ונכי פעולות
איבה  .דווקא היום ,אנו אומרים
לכל המרצחים והטרוריסטים
אנחנו ננצח – עם ישראל הנו עם
מאוחד .אזרחי המדינה מאוחדים

אנחנו נכי צה"ל ונכי פעולות איבה
יכולנו יחד לנצח את הטרור".
נהנו
האמנותית
בתכנית
פנים
מקבלת
המשתתפים
חגיגית ,מופע של מג'יקל מיסטרי
טור שרים .beatles
האירוע החגיגי הינו שיאן של

במערכת החינוך ובתנועות הנוער
התקיימו לאורך השבוע הרצאות
של נכי צה"ל תושבי רעננה ,בפני
תלמידי בתי הספר השונים ,וכן
שולבו תכנים בנושא במערכי
השיעורים.

אירועי יום ההוקרה בעיר כפר סבא
עיריית כפר סבא הצדיעה לפצועי
מערכות ישראל ופעולות האיבה
בשיתוף ארגון נכי צה"ל ליום
ההוקרה שהתקיים בתאריך
ה 16.12.15-בהיכל התרבות כפר
סבא.
האירוע התקיים במעמד ראש
העיר יהודה בן חמו ,יו"ר ארגון
נפגעי פעולות האיבה יהושע
כהן ,מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות
האיבה עו"ד רועי כהן ויו"ר מחוז
תל אביב יפו והמרכז בארגון נכי

צה"ל עו"ד עידן קליימן ואייבי
מוזס  -יו"ר ועדת ההנצחה.

באירוע הופיעו להקת הטרנזיסטור
במופע מחווה לאריק איינשטיין.
יהודה בן חמו ראש העיר" :אני
מצדיע לגבורתכם ועמידתכם
באירועים קשים במערכות ישראל
מול הטרור ומול אויבינו המבקשים
לכלותינו .אני קורא לכל תושבי
העיר לקחת חלק באירועי
ההוקרה למען הלוחמים ,הפצועים

נזקי גוף ורכוש-

א תאונות דרכים
א תאונות עבודה
א רשלנות רפואית
א תאונות תלמידים
א ליקויי בניה
א תביעות כנגד חברות הביטוח

ונפגעי פעולות האיבה .בהזדמנות
זו ברצוני להודות לפליאה קוטנר
על פועלה לאורך כל השנה למען
קידום נושא הניגשות.
יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
יהושע כהן" :כמי שנפגע קשה
כילד בן  6ואיבד את כל ילדותו
ונערותו כילד רגיל אני יכול לומר
לכם שמאז פציעתי ועד היום
בכל יום ובכל שעה נאבקתי לנצח
את הנכות כפי שאתם עושים
זאת יום יום .לאורך כל השנים

כשליח ציבור אני רואה לנגד עיני
את המחזה שבו מדינת ישראל
מוקירה לנפגעים כמוני וכמוכם
ששילמו בגופם על תקומתה
וריבונותה של מדינת ישראל".
בנוסף ,נערכו אירועים נוספים
ברחבי העיר אותם מובילה
המחלקה לנוער ,צעירים וקהילה
אשר קיימו מספרים אירועים
לפצועי
להצדיע
שמטרתם
מערכות ישראל ופעולות האיבה.
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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל
ופעולות האיבה בעיר חולון

בתאריך  1.12.2015התקיים יום
ההוקרה השני לפצועי מערכות
ישראל ופעולות האיבה בעיר
חולון.
ביום ההוקרה כיבדו בנוכחותם
ונשאו דברי ברכה ראש העיר
חולון מר מוטי ששון ,סגן ראש
עיריית חולון המשמש כמנכ”ל

ארגון נפגעי פעולות האיבה
עו”ד רועי כהן ,יו”ר ארגון נפגעי
פעולות איבה מר יהושע כהן
ועו”ד טל דנציגר -עוזר יו”ר מחוז
ת”א -יפו של ארגון נכי צה”ל.
ראש העיר חולון בירך על עצם
ההוקרה והעובדה שהעיר חולון
בחרה להוקיר את הגיבורים
הפצועים שהם הגיבורים של היום

והגיבורים של מחר.
העיר חולון אירחה ביום חשוב
ומשמעותי זה מעל ל 300 -אנשים
ונערך מפגן אחדות וסולידריות
חברתית בין נכי צה”ל לנכי
פעולות איבה.
האומן שימי תבורי הופיע עם
ילדיו ושימח את הקהל והשכיח

מהם ולו לזמן קצר את הטראומה
שחוו ובכך קיבלו את התחושה
שיש מי שמוקיר אותם על כך
ששילמו בגופם על עצם קיומה
וריבונותה של מדינת -ישראל.
הארגון יהיה שותף לאירועים
נוספים שייערכו בערים שונות
ברחבי הארץ.

ישיבת ועד ידידי ארגון נפגעי פעולות איבה
השונים בתכנית העבודה של
הארגון היציג לרווחת החברים
ובני משפחותיהם.

בהמשך להקמתו של ועד ידידי
הארגון אשר עומד בראשו
האלוף במיל’ גדי שמני ,ועד
ידידי הארגון שוקד על תכנית
עבודה מסודרת שבמסגרתה
תגויסנה תרומות לשם הוצאת
פרויקטים מהכוח אל הפועל
למען רווחתם של חברי הארגון
היציג באמצעות פורומים,
אירועים וצוותי התרמה.

ביום  07.12.15התקיימה ישיבה
שנייה של ועד ידידי הארגון:
האלוף במילואים גדי שמני-
אלוף פיקוד מרכז לשעבר ,תת
אלוף במילואים שמעון חפץ -
מזכיר צבאי של שלושה נשיאי
מדינה לשעבר ,המשורר ארז
ביטון  -חתן פרס ישראל ,מר
מוטי וגנר  -פעיל ציבור ,אושרה
פרידמן  -קרן רש”י חיפה ,פרופ’
אורי ינאי והרב יצחק לוי  -נעדרו.
הישיבה התקיימה בהשתתפות
נציגי הארגון היציג :מנכ”ל
הארגון  -עו”ד רועי כהן ויו”ר
הארגון  -מר יהושע כהן.
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עו”ד רועי כהן מנכ”ל הארגון עדכן
את החברים בדבר השתתפותו
של ראש ועד הידידים האלוף
במיל’ גדי שמני בתכנית הרדיו
עם רזי ברקאי והודעתו שהצטרף
לוועד הידידים של ארגון נפגעי
פעולות איבה  -להודעה היה
אפקט רב בציבור.
בנוסף ,עו”ד רועי כהן פרש בפני

החברים את תכנית העבודה
לשלושת החודשים הקרובים
וציין את החשיבות של פתיחת
סניפים לארגון היציג בערים
השונות וקידום פתיחת סניפים
בירושלים ,יהודה ושומרון ,באר
שבע וחיפה.
בנוסף ,הוחלט בישיבה לקיים
ערב התרמה לקיום הפרויקטים

גולת הכותרת של הישיבה הייתה
החלטה על פעילות להקמת צוות
ראשוני לנפגעים אשר יעניק
מעטפת ראשונית ומענה ראשוני
מטעם הארגון היציג .יש צורך
לבנות תכנית ולקבל החלטות
במילואים
האלוף
בנושא,
גדי שמני יחד עם ת”ת אלוף
במילואים שמעון חפץ יפעלו אל
מול רמ”ח נפגעים בצה”ל לאתר
גורם שיסייע בבניית התוכנית
והמלצות לפעולה.
בנוסף ,הוחלט לגייס עובדת
סוציאלית לארגון ,שתסייע בכול
המערך הסוציאלי של הארגון.
אחת לחודש וחצי תמשיך
ותתקיים ישיבה מרוכזת אך
העבודה תיעשה לאורך כל הזמן
בשיתוף פעולה מלא בין חברי
ועד הידידים לבין הנהלת הארגון
היציג.

המרכז הישראלי לאיכות חיים
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אירוע בר/בת מצווה

ביום ב’ ה 21.12.15 -קיים ארגון
נפגעי פעולות האיבה  -הארגון
היציג במדינת ישראל ,טקס בר/
בת ל 60-ילדים יתומים ,נכים,
אחים שכולים ,ילדים שהוריהם
נהרגו או נפצעו בפיגועים השונים
אשר אירעו בישראל בשנים
האחרונות ,הטקס המרגש אותו
מארגן הארגון היציג לנפגעי
פעולות איבה במדינת ישראל,
מאז שנת .2002

הזכות להשתתף אתכם באירוע
המשמח והחשוב הזה .היום בו
אתם מציינים את המעבר מילדות
לבגרות”.

הנשיא ריבלין הוסיף ואמר,
“אירוע בר המצווה מסמל על
פי המסורת היהודית קבלת
אחריות אישית ,עצמאות ,שינוי
והתמודדות .אתם ,הילדים בני
משפחת נפגעי פעולות האיבה
נאלצתם להתמודד מוקדם מדי,
מהר מדי ,מגיל צעיר עם אובדן,
עם כאב ,עם אחריות ,עם שינוי
ועם קושי פיסי ונפשי ,להתבגר
טרם זמן ,פעמים בפתאומיות .יש
בכם בנות ובנים  -שנולדו לתוך
היתמות והשכול .הם מכירים
את האב ,האם ,האחות או האח
שנלקחו באסון רק מהסיפורים
והתמונות .אחרים מבניכם זוכרים
עדיין את המפגש האחרון עם
האהוב היקר מכול ,שיצא ולא
שב .ויש ביניכם ,כאלה שהיו
‘שם’ .נושאים את צלקות הפיגוע
בזיכרונם ובגופם .כולכם בחרתם
לצמוח מתוך הקושי ,לגדול מתוך
הכאב”.

החגיגות החלו בבוקר האירוע
בכותל המערבי ,ובמרכז “אש
הרבנים
במעמד
התורה”,
הראשיים לישראל אשר הגיעו
לחבק ולעטוף את ילדי המצווה
באהבה וברגשי כבוד .הרבנים
הראשיים לישראל; כבוד הרב
הראשי לישראל – הרב דוד לאו
שליט”א ,הראשון לציון הגאון הרב
יצחק יוסף שליט”א ורבה הראשי
של העיר ירושלים  -הרב שלמה
משה עמאר שליט”א.
בני בר המצווה הניחו תפילין
בכותל המערבי ,הוציאו ספר
תורה ועלו לתורה עם תפילות
וריקודים ובנוסף הארגון הרעיף
לילדי המצווה תיק עמוס מתנות
יקרות ערך שחיממו את ליבם של
הילדים.
בין החוגגים היה גם נאור בן
עזרא ,נער בן  ,13שנפצע אנוש
בגל הטרור הנוכחי לאחר שנדקר
בידי מחבל בן גילו .בן עזרא גם
נאם את נאום הבר מצווה במשכנו
של נשיא המדינה ראובן (רובי)
ריבלין.
בין החוגגים הייתה גם יהלי,
שאביה נרצח בפיגוע בתחנת דלק
בכניסה ליישוב מגדלים בהיותה
בת ארבע בלבד.
באירוע השתתפו גם שליו וטליה
אילן וחגגו עמנו אירוע בר/בת
מצווה .אחיהם של שליו וטליה,
לידור ואוריה נרצחו בשנת 2002
כתוצאה מפיצוץ מחבל מתאבד
לידור היה בן  12ואוריה היתהבת
שנה וחצי  -שליו וטליה לא זכו
להכיר את אחיהם ,שנרצחו טרם
לידתם.
גם נהוראי מאשקלון השתתף
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באירוע ,לאחר שנפגע נפשית
בעת שנפלו קסאמים ליד ביתו
שבאשקלון בשנת  ,2012ומאז
הוא מתמודד בגבורה עם הפחד.

במהלך היום ,הילדים התארחו
במתקן חברת חשמל בגבעת
שאול שבירושלים ,לשם הגיעו
לברך את הילדים שר התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים,
ח”כ יובל שטייניץ ,מנכ״ל חברת
החשמל עופר בלוך ,סמנכ״ל
רגולציה קשרי ממשל ותקשורת
בחברה אורן הלמן ומכובדים
נוספים .האירוע המרגש התקיים
בחסות ארגון העובדים הארצי של
חברת החשמל .
השר יובל שטייניץ כתב בעמוד
הפייסבוק שלו ”:שמחתי לפגוש
ילדים חכמים וסקרנים ,ששאלו

אותי על הפוליטיקה הישראלית.
לכם ילדים מקסימים ,אני מאחל
מזל טוב והצלחה רבה בכל אשר
תעשו ותבחרו”
שיאו של היום נחתם בטקס
שהתקיים במשכן נשיא המדינה,
באירוע השתתפו שר הרווחה
והשירותים החברתיים ח”כ חיים
כץ ,יו”ר ארגון נפגעי פעולות
איבה ,יהושע כהן ובהנחיית ירון
אילן .אל מול חוגגי בני ובנות
המצווה ,הופיע הזמר איתי לוי
שגרם להתרגשות רבה שביצע
את “מי שמאמין לא מפחד” של
אייל גולן“ ,כולנו קטנים” וסיים
עם ההמנון הלאומי.
בפתח דבריו ברך הנשיא את
כלות וחתני המצווה בהגיעם
לגיל המצוות ,ואמר“ :כלות וחתני
בר מצווה יקרים ואהובים ,יום
חג היום -לכם ולי .נפלה בחלקי

הנשיא פנה בדבריו לנער נאור
בן עזרא ,שנשא דברים בשם
הילדים החוגגים באירוע .נאור
נפצע בחודש אוקטובר האחרון
כאשר מחבל ,בן גילו ,דקר אותו
בשכונת פסגת זאב שבירושלים.
“כולנו עקבנו בדאגה אחרי
מצבו של נאור” ,אמר הנשיא
והוסיף“ :התפללנו לשלומו של
נאור ולהחלמתו .היום ,כנגד
כל הסיכויים ,נאור נמצא אתנו,
חוגג בר-מצווה .נאור ,כמה אנחנו
נרגשים לחגוג אתך .החגיגה שלך
כמו החגיגה של כולכם מסמלת
את ניצחון השמחה על הכאב .את
ניצחונם של החיים”.
הנשיא התייחס לגל הטרור
הנוכחי ואמר“ ,זו תקופה לא קלה
לעם ישראל .בחודשים האחרונים
אנחנו עדים לאירועים קשים.
ילדים צעירים שוב נותרו יתומים
בשל מעשי רצח של אויבנו .יש
מחיר לדבקותנו בארץ הזו .יש
מחיר להיותנו יהודים ,מחיר שהוא
כואב וקשה .מחיר שכל אחת
ואחד מכם מכיר באופן אישי.
אבל בצד כל אלה יש גם גאווה,
ועוצמה ,והתרוממות הרוח”.
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אירועי חנוכה לחברי
הארגון ובני משפחותיהם
כמידי שנה כמסורת נערכו מסיבות חנוכה
בתל-אביב ,בחיפה ובירושלים :בתל אביב
באולמי “אושן” ,בחיפה באולמי “כינורות”
ובירושלים באולמי “לבל”.

“חתנים וכלות ,אני מביט בכם
כאילו הייתם נכדי” ,סיים הנשיא
והביע תקוותו כי הילדים עומדים
כעת בפני תקופה חדשה“ ,מי
ייתן והשערים שיפתחו עבורכם
מעתה ועד עולם יהיו שערי
התקווה ,החדווה ושמחת החיים.
המשיכו להאמין להעז לחלום
ולהגשים .קבלו באהבה את
האחריות החדשה המוטלת על
כתפיכם כנערים ונערות צעירים.
עשו בה שימוש ראוי ,מבורך.
אין לי ספק שתמשיכו להיות
מקור של גאווה ,עצמה שמחה
ונחמה -למשפחות האהובות
והאוהבות שלכם‘ .מי שברך את
אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
את כולכם’ ,אנחנו אוהבים אתכם
מאוד מזל טוב”.
נציג הילדים החוגגים ,נאור
בן עזרא אמר “עד לרגע זה,
המחשבות של מה שעברתי לא
מרפות ממני .מחיר הטרור אכזרי,
הפציעה שעברתי היא אנושה
ויכלו להיות לה השלכות חמורות
החל מפגיעה מוחית ,ממנה חששו
הרופאים ,ועד למוות .לשמחתי,
ובשל כוח הרצון העז שלי
והעובדה שלא ויתרתי ,התמיכה
של בני המשפחה והטיפול המסור
של הרופאים הצלחתי להינצל
בנס גדול .השיקום שלי מהפציעה
האנושה ממשיך גם בימים אלה
ואני מתכנן לשוב וללמוד בבית
הספר ,לשחק עם חברים ולחזור
לשגרת חיים כפי שהייתה קודם
הפציעה .כפי שאמרו הרופאים,
הדרך שעומדת בפניי הינה ארוכה
אך אני מוכן להתמודד עם הכול
ולא לוותר”.
יו”ר ארגון נפגעי פעולות איבה
– יהושע כהן בנאומו “מדינת-
ישראל לא שכחה אתכם ואת בני
משפחותיכם והיא מעניקה לכם
את הכבוד הנשגב ביותר -מפגש

מכובד עם נשיא המדינה המארח
אתכם במשכנו  -בבית הנשיא.
באירוע מרגש זה ,היום אנו
חוגגים את כניסתם של בני ובנות
המצווה ומוכיחים קבל עם ועדה
כי השרשרת העתיקה של בני
ישראל אשר ידעה עליות ומורדות
 חזקה היא ולעולם לא תינתק”.עוד הוסיף כהן ,לפני מספר
חודשים הוקם בארגון היציג “ועד
ידידים” שבראשו התנדב לעמוד
האלוף במילואים גדי שמני יחד
עם תת אלוף במילואים שמעון
חפץ ששימש מזכיר צבאי של 3
נשיאי מדינה .אני מבקש להודות
לאלוף שמני ולתת אלוף חפץ על
שכאזרחים עתירי זכויות נרתמו
לפעול ולסייע לגיוס משאבים
לרווחתם של נפגעי פעולות
האיבה ובני משפחותיהם .אין זה
מובן מאליו כי האלוף במילואים
שמני ותת אלוף במילואים חפץ
פועלים למען נפגעי פעולות
האיבה והארגון היציג .יחד עם
שאר חברי ועד ידידי הארגון
היציג :פרופ’ אורי ינאי ,חתן פרס
ישראל ארז ביטון ,הרב יצחק
לוי ,הגב’ אושרה פרידמן וגמלאי
חברת חשמל מוטי וגנר.
חברי הארגון מוקירים אותם על
פועלם למענם.
האירוע התקיים בסיוע עמותת
חזון לישראל שבראשה עומדים
בתיה וברי סגל וכן באמצעות
תרומה להנצחתה של ד”ר מריה
פולנסקה ז”ל בניהולה של עו”ד
עפרה זיו .וכן בסיוע מרכז אש
התורה בהנהלתו של הרב יהודה
וינברג ובסיוע ועד עובדי חברת
החשמל.

האירועים כללו הדלקת נרות
חגיגית של הנפגעים ,דברי ברכה
שנשאו יו”ר הארגון יהושע כהן
ומנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן.
באירועים השמחים והמוצלחים
השתתפו קרוב ל 800-איש חברי
הארגון ובני משפחותיהם.

הוגשו אוכל ושתיה כיד המלך
והופעה בלתי נשכחת של
האומנים מושיק עפיה ,לירון
רמתי ודורון מירן שהקפיצו את
הקהל ושימחו את חברי הארגון
ובני משפחותיהם ,הצטלמו
עימם וחיבקו אותם.

באירוע חנוכה באולמי “לבל”
בירושלים ברך את החברים
מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי
פרופ’ שלמה מור יוסף וציין
את שיתוף הפעולה הפורה עם
הארגון היציג לשיפור רווחת
החברים.

הארגון היציג מבקש להודות
לעמותת “חזון לישראל”,
באמצעות מנהליה ברי ובתיה
סגל ,אשר תרמו תרומתם
לאירועי חנוכה ונרתמים לסייע
לחברי הארגון ולהעניק להם
את התחושה שיש מי שחושב
עליהם ומעריך את ההקרבה
שלהם למען קיומה של מדינת-
ישראל.

במהלך האירועים הוגרלו בין
חברי הארגון המשתתפים
שלושה פרסים :טלוויזית ,LCD
שובר לנופש וטאבלט בהם זכו
חברי הארגון ובני משפחותיהם.
בכל

האירועים

המושקעים

האירועים הופקו על -ידי המפיק
שי דהן המלווה את הארגון
במסירות אין קץ ועל כך תודתנו
והערכתנו העמוקה נתונה לו.
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פגישה בנושא הנצחה ופעילות למען
נפגעי פעולות איבה בעיריית ת”א

פעילות הארגון היציג לקיום טקסי יום הזיכרון ויום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה

במסגרת הפעילות נערכה פגישה
בעיריית תל אביב בהשתתפות נציגי
הארגון היציג :עו”ד רועי כהן  -מנכ”ל
הארגון ,אייבי מוזס  -יו”ר ועדת הנצחה
בארגון היציג ועו”ד מצדה מועלם מנהלת
המחלקה המשפטית בארגון היציג ונציגי
עיריית תל אביב :שרי ישראלי  -מנהלת
האירועים בעיריית תל אביב ונתן וולוך -
יו”ר מועצת עיריית ת”א.
במסגרת הפגישה נדון נושא ההיערכות
ליום הזיכרון בחודש מאי  2016והוחלט
כי ייערך אירוע מרכזי מכובד והארגון
היציג יטול חלק בהזמנת המשפחות

באופן אישי.
באותה הפגישה נדון גם נושא יום
ההוקרה לפצועי מערכות ישראל
ופעולות האיבה .מנכ”ל הארגון עו”ד
רועי כהן הבהיר את החשיבות שבקיום
החלטת הממשלה בנושא והוחלט כי
מנהלת המחלקה המשפטית עו”ד מצדה
מועלם תעביר למנהלת האירועים
בעיריית תל -אביב הגב’ שרי ישראלי
את פרטי ההתקשרות עם מנהלת יום
ההוקרה ותתבצע היערכות לקיום יום
ההוקרה בשנה הבאה בעיר ת”א.

הנצחה לחללי פעולות איבה בעיר רעננה
פעילות הארגון להקמת גן ואנדרטת הנצחה בעיר רעננה

עו” ד רועי כהן מנכ”ל הארגון ה�מ
כהן גם כסגן ראש העיר בחולון
ויו”ר ועדת ההנצחה ציין בפני
האדריכל את הערים הרבות אשר
הקימו ומקימות אנדרטה לזכר
נרצחי פעולות טרור תושבי העיר
ואת החשיבות שבהקמת האנדרי
טה .עוד פירט מנכ”ל הארגון את
הלקחים שהופקו מהקמת האנדי
רטאות בערים השונות.

עיריית רעננה נענתה בחיוב לבי
קשת הארגון להקים גן ואנדרטה
לזכר נרצחי פעולות איבה תושי
בי העיר .בהמשך לכך ,בתאריך
 12.11.20155התקיימה פגישה לג�י
בוש העיצוב והתכנון של האנדרי
טה ודרך הנצחת החללים תושבי
העיר רעננה.
בפגישה נכחו מטעם הארגון
היציג :יו”ר הארגון יהושע כהן,
מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן
ומנהלת המחלקה המשפטית
עו” ד מצדה מועלם יחד עם נצ�י
גי עיריית רעננה :הגב’ פרי נתיב
סמנכ”ל מינהל וקיימות ,דינה
עמית מנהלת יחידת פרוייקטים
וליאור וולף המשמש כאדריכל
הפרויקט.
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האדריכל הציג בפני הנוכחים
סקיצה של הגן והאנדרטה ובמסגי
רת הדיון עלו צרכים נוספים שיש
לשלב בפרוייקט.

ראש העיר רעננה מר זאב ביילסקי
עומד על חשיבות הנצחת זכרם
של נרצחי פעולות טרור בעיר רעי
ננה ועל כך הערכתנו נתונה לו.

בתום הדיון בנושא הוחלט פה
אחד שיוקם גן ואנדרטה לזכר הני
רצחים במתכונת כפי שסוכמה.
הוחלט גם כי כל שמות חללי פעוי
לות האיבה תושבי העיר רעננה
יונצחו באנדרטה אחת.
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הרמת כוסית בבית הארגון היציג
ביום ה 9/9/15-התקיים אירוע
מסורתי של הרמת כוסית בבית
ארגון נפגעי פעולות איבה .השנה
כיבדו בנוכחותם את עשרות חברי
הארגון פרופ’ שלמה מור-יוסף
מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי
ועו”ד שי באב”ד מנכ”ל משרד
האוצר וכן תת אלוף במיל’ שמעון
חפץ המזכיר הצבאי של שלושה
מנשיאי ישראל וחבר ועד ידידי
הארגון היציג.

האירוע התקיים בסימן פעילות
הסדרת התקציב לארגון אל מול
מנכ”ל משרד האוצר כאשר יו”ר
הארגון יהושע כהן הזכיר לכל
הנוכחים שבדיוק לפני שנה באותו
תאריך הגיע לארגון שר הרווחה
לשעבר ח”כ מאיר כהן והודיע על
החלטה לתקצב את הארגון במי־
ליון שקלים לכל שנה ,דבר שלא
התבצע עד כה.
מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן
התייחס לשיתוף הפעולה הפורה
עם המוסד לביטוח לאומי ובפרט
עם מנכ”ל הביטוח הלאומי פרופ’
שלמה מור-יוסף שמגיע לכל

אירוע אליו הוא מוזמן ומגלה אוזן
קשבת ורצון אמיתי לסייע לחברי
הארגון .כמו כן ,ציין את הקמת
ועד ידידי הארגון בראשותו של
האלוף במיל’ גדי שמני שרתם
לנושא את תת אלוף במיל’ שמעון
חפץ שהגיע לכבד את חברי
הארגון .פרופ’ שלמה מור-יוסף
ציין בדבריו את המחוייבות של
המדינה באמצעות המוסד לביטוח

לאומי לסייע לנפגעי פעולות איבה
ואת העובדה שבניגוד לנפגעי
כוחות הביטחון שלהם יש מספר
מסגרות שעוטפות את המשפחות
והנפגעים ,לנפגעי פעולות איבה
יש את הביטוח הלאומי והארגון
היציג שצריך לקבל תמיכה וסיוע
על מנת שיוכל להמשיך ולהגדיל
את פעילותו למען רווחת החברים.
עו”ד שי באב”ד סיפר לנוכחים כי

הוא מתרגש להשתתף באירוע זה
שהנוכחים בו שילמו את המחיר
הכבד ביותר שהחיים במדינת
ישראל יכולים לגבות ,אם זה
בגופם או ביקיריהם והוא פשוט
מצדיע לנפגעים על התמודדותם
מול פצעי הטרור וביקש לומר
שיעשה כל שביכולתו להסדיר את
התקציב לארגון .לדבריו מדובר
באבסורד שעד כה ארגון יציג
של מדינת ישראל לא זכה לקבל
תקציב .המשתתפים זכו לצפות
בסרטו שהציג את פרויקט ימי
הכיף בקיץ האחרון והתרשמו
מהיקף הפעילות ההולך וגדל של
הארגון למען רווחת חבריו.

בהזדמנות זו נבקש להודות לעו”ד
שי באב”ד אשר קיים את הבטחתו
וכבר בערב ראש השנה הודיע
טלפונית למנכ”ל הארגון עו”ד
רועי כהן וליו”ר הארגון יהושע
כהן כי נושא התקציב הוסדר
והארגון זכה לקבל תקציב נוסף
של  ₪ 750,000וסה”כ מיליון ₪
בשנת .2015

הודעה בנושא קבלת תקציב לארגון
בערב ראש השנה תשע”ו ,הודיע
מנכ”ל משרד האוצר -עו”ד שי
באב”ד ,כי נמצאה הדרך לתקצב
באופן מסודר את ארגון נפגעי
פעולות איבה וכבר השנה נזכה
להגדלה של  - ₪ 750,000סה”כ
תמיכה של מיליון  ₪באמצעות
המוסד לביטוח לאומי .בנוסף ,החל
מהשנה הבאה יעודכנו קריטריונים
שיבטיחו קבלת תקציב שוטף של
מיליון  ₪לטובת פעילות הארגון
למען חבריו.
אנו מבקשים להודות לשר האוצר
ח”כ משה כחלון ,למנכ”ל משרד
האוצר עו”ד שי באב”ד שהיה
נוכח באירוע הרמת כוסית לכבוד
חג ראש השנה תשע”ו והבטיח
לנוכחים שיעשה כל מאמץ להסדיר
את הנושא וכבר ביום למחרת
פעל והצליח להגיע למתווה
שיבטיח קבלת תקציב ,לשר
הרווחה והשירותים החברתיים-
ח”כ חיים כץ ,לפרופ’ שלמה מור
יוסף  -מנכ”ל המוסד לביטוח
לאומי שלאורך כל הדרך עמד

לצידנו בדרישה לקבלת תקציב
לטובת הפעילות לרווחת נפגעי
פעולות איבה ,לגב’ אסנת כהן -
מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח
לאומי ,לגב’ רבקה לאופר מאגף
התקציבים במשרד האוצר ולכל
האנשים שעסקו במלאכה חשובה
זו .לאחר כחודשיים מיום ההודעה,
התקציב הועבר לארגון .בהזדמנות
זו נשוב ונודה לאנשים שגרמו לכך
שבשנת תשע”ו נפתחה בבשורה
טובה ובמתן יכולת לסייע לציבור
נפגעי פעולות איבה להספיק
את האפליה אל מול הארגונים
המקבילים במשרד הביטחון למען
הכרה רשמית של מדינת  -ישראל
בארגון יציג ,המעניק לחבריו
כתובת ואוזן קשבת וכעת יוכל
להעניק שירותים נוספים בצורה
ראויה ומכובדת.

בברכת המשך עשייה ענפה
לרווחת חברי הארגון ,יהושע
כהן יו”ר הארגון ועו”ד רועי כהן
מנכ”ל הארגון.
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תקנות החשמל

ערב ראש השנה תשע”ו נפתח בבשורה משמחת
לאלפי נפגעי פעולות איבה
שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים ח”כ יובל שטיינץ חתם על
התקנות החדשות למשק החשמל
ואישר סופית את זכאותם של
נכים להנחה בחשמל.

אבקסיס ,ח”כ ניסן סלומינסקי
וסגנית יו״ר הכנסת ,ח״כ נורית
קורן שבירכה על ההישג ואיחלה
לנפגעי פעולות איבה ובני
משפחותיהם שנה טובה.

ב 1.12.15תקנות משק החשמל
נכנסו לתוקף והנתונים של נפגעי
פעולות איבה הזכאים להנחה
בחשמל עברו היישר מאגף
השיקום בביטוח לאומי לחברת
החשמל .כך שההנחה תינתן באופן
אוטומטי.

להנחה בחשמל יהיו זכאים כרגע
שתי קבוצות נכים נפגעי פעולות
איבה :

זה התחיל בוועדת הכספים,
התעכב בשל הבחירות לכנסת
והסתיים כאמור בחתימתו של שר
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים ח”כ יובל שטיינץ.
לאישור הסופי של ההנחה בחשמל
וחתימה על התקנות הצטרפו ח”כ
רבים ,ביניהם ח”כ אורלי לוי-

א .נכי פעולות איבה שדרגת
נכותם  50%ומעלה.
ב .נכים נפגעי פעולות איבה
מתחת ל 50% -נכות אשר זכאים
לתגמול קיום קבוע ,כלומר :תג”מ,
תג”מ למתבגר ,נצרך וכד’.
ההנחה לה יהיו זכאים נפגעי
פעולות איבה הינה בצריכה של
עד  400קוט”ש בחודש שיתבטא
בחיסכון של כ  1200 -שקלים
בשנה.

קליניקה חדשה
במרכז האקדמי “שערי משפט” הוקמה קליניקה
למשפחות שכולות ,נכי צה”ל ונפגעי פעולות איבה:
בראש הקליניקה עומדות עורכת
הדין שרון דרורי ועורכת הדין
איריס אגסי יוצאות פרקליטות
לאחר  20שנות ניסיון משפטי.

זכויותיהם ושילוב בביקורי בית
ברחבי הארץ.

עו”ד איריס אגסי פנתה לארגון
בפנייה מרגשת בבקשה לשלב
סטודנטים כמתנדבים בארגון
היציג כחלק מהניסיון המעשי
שירכשו במהלך לימודיהם.
לאחר פגישה שהתקיימה
הארגון
יו”ר
בהשתתפות
יהושע כהן ,מנכ”ל הארגון עו”ד
רועי כהן ומנהלת המחלקה
המשפטית עו”ד מצדה מועלם
הוחלט לשלב שני סטודנטים
כבר בשנה הקרובה לבניית
פרויקטים לרווחת חברי הארגון
ולפעילות למיצוי ומקסום

http://www.irgun.org.il/html5/web/9021/35009ImageFile3.pdf

פרוייקט קייטנת קנדה

סופר פארם

הנחה ברשת לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת  -ישראל
במסגרת המאמצים לפעול למען
רווחת ציבור נפגעי פעולות
האיבה ,פנה עו”ד רועי כהן
מנכ”ל הארגון היציג להנהלת
חברת “סופר פארם” בבקשה
לשיתוף פעולה ולהעניק לחברי
ארגון נפגעי פעולות איבה הנחה
ברכישת מוצרים בסניפי הרשת
ברחבי הארץ.
לשמחתנו ,הנהלת סופר פארם
נענתה בחיוב והסכימה להעניק
לחברי ארגון נפגעי פעולות
איבה :יתומים/ות ,אלמנים/
ות ,הורים שכולים ונכים ,הנחה
בשיעור של  10%על מגוון
מוצרים בסניפי הרשת ברחבי
הארץ ובכפוף לתנאי החברה
ו 10%-הנחה על מרשמים
פרטיים ועל תשלום החברה
בגין מרשמי מכבי ,לאומית
ומאוחדת ,למעט מוצרים בהנחה
או במבצע ,תרופה שמחיר אריזה
אחת הוא  ₪ 150ומעלה כולל
מע”מ ומרשמי קופ”ח כללית.
ארגון נפגעי פעולות איבה שמח
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לבשר על שיתוף פעולה עם
חברת “סופר פארם” ועל הענקת
ההנחה שתינתן באמצעות הצגת
כרטיס שיונפק במיוחד לחברי
הארגון היציג .ההנחה כאמור
תינתן בהעברת הכרטיס בעת
התשלום בקופה.
אגרת המציינת את דרכי
הפעולה לצורך קבלת כרטיס
ההנחה נשלחה לביתכם זה מכבר.
לקבלת הכרטיס ניתן להירשם
באתר סופר פארם שכתובתו
http://www.super-pharm.
/co.il/heb/minisites/d-and-d

ניתן לפנות למשרדי הארגון
לצורך עזרה במילוי הפרטים
להנפקת הכרטיס.
אנו מודים לחברת סופר פארם
והנהלתה של שנענו לפנייה
לסייע לרווחת נפגעי פעולות
האיבה ונפעל להמשיך בניסיונות
לקבלת סיוע ועזרה עבורכם.

במסגרת הפרוייקטים והאירועים
הרבים שעורך הארגון היציג
לרווחתם של החברים ,בחודש
אוגוסט האחרון יצא לפועל
פרוייקט קייטנת הקיץ בקנדה
שבה השתתפו יתומים משני
הורים ,אחים שכולים ,ילדים נכים
וילדי נכים.
במסגרת הפרויקט יצאו  21ילדי
הארגון למחנות נוער יהודיים
הממוקמים באזורים פסטורליים
מוקפים הרים ,יערות ואגמים.
הארגון מבקש להודות למארגני
הקייטנה יחיאל ניסנהולץ ודני

רוזנפלד ולציין את חידוש שיתוף
הפעולה שיוביל ליציאה מדי שנה
של ילדי נפגעי איבה לקייטנת קיץ
בקנדה באמצעות ארגון וולונטרי
קנדי בשם .i.v.o.w
לידיעת החברים ,הרישום לשנה
הבאה יחל בקרוב  -בחודש
פברואר .2016
לפרטים נוספים החברים מוזמנים
לפנות למוריה בן דוד  -מנהלת
הפרוייקטים במשרדי הארגון
היציג.
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משולחנה של מנהלת
המחלקה המשפטית
פגישה עם הנהלת כפר נהר
הירדן -כפר נופש לנוער
ביום  7.12.15נפגשו נציגי הארגון
היציג :יו”ר הארגון יהושע כהן,
מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן,
מנהלת הפרויקטים מוריה בן דוד
ומנהלת המשרד גלי לוץ -מהלל.
מטעם כפר נהר הירדן השתתפו:
מנכ”ל כפר נהר הירדן -תת אלוף
במילואים יובל חלמיש ואפרת
רכזת הפרויקט מטעם כפר
נהר הירדן .התקבלה החלטה
לנסות ולהוציא לפועל פיילוט
במסגרתו ילדים בני  9-18נפגעי
פעולות איבה יצאו לקייטנה
במהלך חודשי קיץ  2016ויהנו
מנופש קסום וחוויתי ,המטרה
של החופש :תפקוד עצמאי
וחוויתי לילדים ללא הורים אשר
נמשך חמישה ימים עבור ילדים
שמתמודדים עם פצעי הטרור
ועושים דרך ארוכה ומופלאה אל
השיקום המיוחל.
כפר נהר הירדן שבראשו עומד
השחקן וחתן פרס ישראל חיים
טופול הנו כפר נופש ייחודי
במדינת ישראל ,שנועד לילדים
המתמודדים עם מחלות מסכנות
חיים ,מחלות כרוניות וכן לילדים
עם צרכים מיוחדים ,המעניק
לילדים אלה נופש חווייתי ,קסום
ובטוח המותאם להם ,בליווי צוות
הדרכה מקצועי וגיבוי רפואי
מלא.
מטרת הפעילות הינה כיף והנאה,
מתן חווית הצלחה וגיבוש חברתי
ובכל זאת בתנאי לינה מפנקים.
בכפר פועל מרכז רפואי האחראי
על הטיפול הרפואי השוטף.
הפעילויות בכפר כוללות כפר
ספורט אתגרי ,נגרות ,בישול,
רכיבה על סוסים ,קמפינג,
מסיבות ואירועים מיוחדים .כל

סיוע לחבר ארגון

לסיוע של אשתו.

הארגון סייע לחבר ארגון לקבל
החזר דמי מנוי רטרואקטיבית לממ
נוי איתורן לרכב .מתוקף היותו של
הנכה נכה פעולות איבה הינו זכאי
לרכב בנפח מנוע  2000סמ”ק.
בהתאם להוראות ,נכים מסוג זה
זכאים לתשלום דמי מנוי שנתי
בהתאם לסוג הרכב שאושר.

עו”ד מצדה מועםלם מנהלת ה�מ
חלקה המשפטית ,פנתה למוסד
לביטוח לאומי בירושלים וביקשה
לבחון את הגדלת הקצבה שלו
לשם סיוע בעבודות הבית והעבימ
רה את הבקשה לוועדת רשות.

עוד”ד מצדה מועלם ,מנהלת ה�מ
חלקה המשפטית בארגון ,פנתה
לעובדת השיקום וביקשה תשמ
לום רטרואקטיבי על דמי המנוי
לאיתורן.
בעקבות הפנייה הוחלט במומ
סד לביטוח לאומי להשיב לחבר
הארגון את הסכום ששילם באופן
מיידי.

סיוע לחברת ארגון
הפעילויות מונגשות ומותאמות
לילדים המתמודדים עם נכויות
לרבות כיסאות גלגלים.
עו”ד רועי כהן ,מנכ”ל הארגון
היציג – “זוהי עוד דוגמא
לשיתוף פעולה פורה עם
ארגונים חברתיים למען רווחת
החברים ,מדובר בפרויקט
מדהים שיאפשר לילדים שנפגעו
בפעולות טרור לקבל שבוע של
תמיכה וסולידריות מהחברה
הישראלית”.
יהושע כהן ,יו”ר הארגון היציג –
“אני מברך על שיתוף הפעולה
ושמח שיש מי שחושב על
הילדים האלו ,בדרך שלהם
לשיקום והתמודדות עם פצעי
הטרור ,חשוב שהילדים הנפלאים
הללו ידעו שהם לא לבד ואנו כאן
בארגון היציג כדי לפעול למענם
בכל דרך”.

חברת ארגון פנתה לארגון היציג
בבקשה לסייע בעדה להפריד בין
חובות ביתה הפרטי ברשות המקומ
מית לבין חובות חברה בע”מ שבמ
עלה שותף בה .בנוסף ,נחוצה התמ
ערבות הוועדה לביטול חובות לשם
הפחתת החוב באופן משמעותי.

סיוע לחברת ארגון
חברת ארגון ,נכה ,פנתה למחלקה
המשפטית לאחר שנענתה בסירוב
מצד מנהליה להשתתף בפעילות,
במסגרת שעות העבודה ,אשר
תסייע בעדה להתמודד עם תסמ
מונת פוסט -טראומה ממנה היא
סובלת.
עו”ד מצדה מועלם פנתה
לסמנכ”ל בנציבות שירות המדינה
ושטחה בפניו את מצבה של חברת
הארגון ואת ההשלכות הרות הגומ
רל במידה ולא תאושר בקשתה
באמצעות הארגון.
סמנכ”ל בנציבות שירות המדינה
אישר את הבקשה לאחר שיחות
עם מנהלה הישיר ולאור מצבה
הרפואי והנפשי הקשה של חברת
הארגון.

בעקבות פנייתו של מנכ”ל הארגון ,סיוע בגיוס תרומה לחבר
עו”ד רועי כהן ,התקיימה פגישה ארגון
ברשות המקומית והבקשה הועבמ
רה לוועדה להנחות בארנונה לשם
הפרדת החובות כאמור והפחתה
ניכרת של החובות הללו.

חבר ארגון ,נכה ,פנה לארגון היציג
בבקשה לסייע לו בגיוס תרומה
בתשלום שכר דירה לאחר שבעמ
קבות חובות לבעל הבית בגין אי-
תשלום שכר הדירה נאלץ להתגומ
רר ברכבו.

חבר ארגון פנה למחלקה המשפמ
טית בארגון לאחר שאשתו חלתה
ואשפזה בבית אבות סיעודי .בעמ
קבות אי יכולתו לתפקד לבדו
ולדאוג לצרכיו הבסיסיים בשל
נכותו הקשה הוגשה בקשה על ידי
הארגון להגדלת הקצבה שלו אשר
תסייע בעדו לקבל עזרה כתחליף

יו”ר הארגו ן יהושע כהן פנה לעמ�ו
תת “חזון לישראל” בבקשה לתרום
לחבר הארגון את התשלום לבעל
הבית.

סיוע בהגדלת הקצבה לחבר
ארגון

הנהלת עמותת “חזון לישראל”
נענתה בחיוב ,החוב לבעל הבית
שולם וחבר הארגון חזר להתגורר
בביתו.

הנהלת הארגון פונה אליכם -
חברי הארגון:
ילדים בגילאי  9עד  18בעלי
נכויות שונות מוזמנים להקדים
ולהירשם לקייטנה שתיערך בקיץ
הקרוב “וביחד עימם נחגוג את
החיים!”

צרו קשר במייל  rishum@jrv.org.ilאו בטלפון04-6608960 :
או מלאו את הטפסים בקישור הבא:
https://secure.jrv.org.il/tofes_for_nhofesh.htm

ברי ובתיה סגל מנהלי עמותת “חזון לישראל”
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אז והיום לא השתנה

לזכרה של הלנה ראפ ז”ל הי”ד
למרות העובדה כי אזרחי ישראל מתמודדים עם טרור
כמעט בלתי פוסק עוד מלפני קום המדינה ,נדמה כי גל
פיגועי הדקירות הנוכחי תופס אותנו לא מוכנים .בשלושים
השנים האחרונות חווינו שתי אינתיפאדות ,עשרות פיגועי
התאבדות כואבים ,מבצעים של צה”ל בשטחי הרשות
הפלסטינית ואינספור מקרים טראגיים שנחקקו בזיכרון
הקולקטיבי שלנו
ולמרות כל האמור לעיל ,נדמה כי
יש משהו אחר בגל הטרור הנוכחי.

בשנת  ,1987קרסה ובמקביל נראה
היה כי אין אופק מדיני.

מה שהתחיל בתחילת השנה
בהתפרעויות בעיקר במזרח
ירושלים ,הלך והתפשט בחודשים
האחרונים לגל בלתי פוסק של
פיגועי דקירה בכל רחבי הארץ.
ירושלים ,פתח תקווה ,תל אביב,
ראשון לציון ,עפולה ,חדרה ,באר
שבע ועוד ועוד יישובים .למשך
מספר שבועות הגיע המצב
לכמעט כאוס ,כאשר מהדורות
החדשות ליוו אותנו יום-יום עם
דיווחים בלתי פוסקים על פיגוע
הרודף פיגוע ,לעיתים גם ארבעה
וחמישה פיגועים מדי יום.

ביוני של אותה שנה נבחר לראשות
הממשלה יצחק רבין ,שנתפס
כאלטרנטיבה לקיבעון המדיני של
יצחק שמיר ולכישלונו להבטיח
את ביטחונם של תושבי המדינה.
אחת מסיסמאות הבחירות של
מפלגת העבודה ויצחק רבין
הייתה“ :להוציא את עזה מישראל”.
בסוף אותה שנה נקט רבין בצעד
חריג וגירש מישראל  415פעילי
חמאס ללבנון.

צעירים פלסטינים שרובם לא
היו מוכרים לכוחות הביטחון,
נטלו סכין פשוטה ויצאו לחפש
קורבן .על הדרך הם גם ערערו את
תחושת הביטחון בציבור הישראלי
עד לסף ההיסטריה.
התחושה שמשהו חדש מתרחש
כאן ,הועצמה כאשר התברר כי
מדובר בסוג חדש של מפגעים.

באותם ימים נכנסו לשטח ישראל
מדי יום עשרות אלפי פועלים
מרצועת עזה ,כאשר בשלב מסוים
חלק מהם פנו אל הטרור.
אחרי שנים של אינתיפאדה,
כאשר הציבור הישראלי התרגל
אל פיגועי ירי ברצועת עזה ובגדה
המערבית ,שטף את המדינה
גל של מפגעים בודדים שיצאו
מביתם חמושים בסכין ודקרו
באקראי את מי שעבר בדרכם.
ממש כמו היום ,גם אז הציבור
הישראלי התקשה להתמודד מול
המציאות הכאוטית 34 .אזרחים
ישראלים נרצחו באותה שנה
בפיגועי טרור.

בפעם הראשונה הציבור הישראלי
נאלץ להתמודד עם העובדה שכל
בעל חזות ערבית הוא מפגע
בפוטנציה ,אפילו אם מדובר על
אישה זקנה או ילד בן  .12תחושת
מלחמה הורגשה היטב ,ובפעם
הראשונה אולי נקטו גם הרשויות
המקומיות בצעדים כמעט חסרי
תקדים כמו מחסומים בכניסות
למודיעין או איסור כניסת פועלים
פלסטינים ליישובים כמו ביתר
עילית ואחרים.

נדמה שאחד מפיגועי הדקירה
הזכורים ביותר מאותה שנה
ובכלל ,הוא זה בו נרצחה בבת ים
הלנה ראפ בת ה 15-וחצי .ב24-
למאי  1992צעדה בטיילת העיר
בדרכה לתחנת האוטובוס ,כאשר
מחבל פלסטיני דקר אותה למוות.

הפעם האחרונה שגל טרור
סכינאות שטף את ישראל ,הייתה
לפני  23שנים במהלך שנת
 .1992היו אלה הימים שבהם
האינתיפאדה הראשונה ,שהחלה

הרוצח ,פואד עמרין ,השתחרר
מהכלא הישראלי באוקטובר 2011
במסגרת עסקת שליט .אל הלוויה
של הלנה ז”ל הגיעו שורה ארוכה
של אנשי ציבור .רחבעם זאבי
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המנוח ספד ,רוני מילוא התייצב,
לא לפני שהתנצל בפני משפחת
ראפ על מה שקרה .כזכור,
מילוא כיהן באותה תקופה כשר
המשטרה בממשלת שמיר.

טרור מעולם לא מוגר במוח ,תמיד
בכוח ויותר כוח .כשאתה מראה
שאתה הומאני זה עקב אכילס
שלך .אתה לא מתמודד פה מול
שווייצרים”.

באותם ימים ,נדמה היה כי הרצח
של הלנה הוא הקש ששבר את גב
הגמל .שעות ספורות לאחר הלוויה,
מוצפת בת ים בגל התפרעויות
תושבים .במשך חמישה ימים
התפרעו תושבים ברחובות כשהם
גורמים לנזק לרכוש ,מתעמתים
עם המשטרה ותוקפים בעלי חזות
ערבית .עשרות נעצרו ,כוחות מג”ב
הוצבו בגבול יפו-בת ים והעיר
שותקה.

למרות מרחק השנים נדמה
כי ראפ זוכר את השתלשלות
האירועים כאילו זה היה אתמול.
“ישר אחרי הרצח באו אלי ורצו
שנקבור אותה מהר .דיברו אתי
על כבוד המת ואני נורא מהר
התעשתי והבנתי שיש פה עניין
לקבור את הלנה ואיתה את כל
העניין כמה שיותר מהר .אמרתי
שלא ,לא יקרה ככה .הבנתי שצריך
לעשות פעולה .עברתי בין הבתים
ודפקתי בדלתות ,אמרתי לאנשים:
“פה נשחטה ילדה” .וככה אנשים
יצאו לרחובות”.

מי שהחל למעשה את הגל הזה,
היה זאב ראפ ,הוא אביה של הלנה
וממקימי ארגון נפגעי פעולות
האיבה ויושב הראש לשעבר
המעורב עד היום בפעילות הארגון
כחבר ועד .זאב ראפ היה גם מי
שלאחר חמישה ימים ,ובעקבות
בממשלה
בכירים
בקשות
ובמשטרה ,הביא להרגעת הרוחות
וסיום ההתפרעויות.
גם היום 23 ,שנים אחרי ,ראפ לא
מצטער על המהומות .אם כבר,
אז הוא מצטער שהביא לסיומן.
“למה אני מצטער? מפני שאז
היינו צריכים לנצל את ההזדמנות
ולמגר את התופעה עד השורש.
המהומות שיצרתי עמדו להתפשט
לעוד מקומות בארץ.
שנה-שנתיים אחרי הרצח עוד
הייתי שומע שאם היו פונים
לפלסטיני ומציעים לו עבודה בבת
ים ,הוא לא היה מוכן להתקרב
לעיר כי ידע ששם משוגעים
ושלא כדאי להתעסק איתם .אם
המהומות היו נמשכות ,אז הם היו
מבינים שכולנו משוגעים.

כשאתה מסתכל על גל הטרור
הנוכחי ,שדומה מאוד למה שקרה
אז ,אילו מחשבות עולות לך?
“שזה אותו הדבר ,רק התאריכים
שונים .לא למדנו כלום ולא לימדנו.
אני חזיתי את כל ההתפתחויות,
שמה שהתחיל בסכינים יימשך
לקניונים ואוטובוסים .לא רחוק
היום שיהיה פיגוע באצטדיון.
אנחנו סטריליים.
פניתי לרה”מ בנימין נתניהו
ושאלתי אותו איך הוא יכול
להסתכל להורי הקורבנות בעיניים,
כשמי שביצע את הפיגועים הם
משוחררי עסקת שליט.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה ועל
החרב נחייה לנצח .אם הייתי מודע
אז כמו שאני היום ,הייתי עושה
מהפיכה במדינה .זאת הייתה
הפעם הראשונה שמישהו הרים
דגל ואמר עד כאן”.
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לבחור בחיים

סיפור הגבורה של נתי חקשור

הסיפור של נתי חקשור ,שאיבד רגל מפגיעת טיל גראד ,הוא הדוגמא המושלמת כיצד הדרך
בה אדם מתמודד עם אירוע טרגי היא שתקבע כיצד ייראו חייו .בגיל  ,24שנה אחרי השחרור
מצה”ל ,ביקור בבאר שבע נגמר בתוצאות טראגיות אולם חקשורי מעולם לא נתן לכך לעצור
אותו מלהמשיך בחייו.
זה קרה בסוף אוגוסט “ .2011גרתי
ועבדתי אז בפתח תקווה” ,מספר
חקשור“ ,חזרתי לבאר שבע לסוף
השבוע לבקר את הוריי בשכונת
י”א בעיר ולפגוש חבר שעמד
לטוס לחו”ל .בשבת בערב ישבנו
אצל החבר והיה מאוד חם אז
החלטנו לצאת לשבת בחוץ .ישבנו
על הספסל ליד הבית כשהתחילה
האזעקה ומטח הגראדים על
העיר .קמנו כדי לרוץ הביתה וזה
הרגיש כאילו האזעקה הופעלה
מאוחר .שמענו את הפיצוץ
הראשון ונשכבנו על המדרכה,
כמה מטרים מהבית .אחרי הבום
השלישי הבנו שמשהו לא בסדר,
הרמתי את הראש וראיתי את
השמיים מלאים בפיצוצים
של כיפת ברזל .החלטנו לקום
ולהיכנס לבית כדי להיות מוגנים
יותר .נעמדנו וראינו את הבת של
השכנים בחוץ צורחת בהיסטריה.
הספקתי לצעוק לה שתיכנס
הביתה כשהגראד נחת עשרה
מטרים ממני”.
“רגל ימין שלי נקטעה במקום
והרגל השמאלית נפגעה בצורה
קשה .עפתי שלושה מטרים
קדימה ,כל החשמל ברחוב נפל
והתאורה היחידה הייתה מהאש
שהתלקחה בעקבות הפיצוץ .אני
מוצא את עצמי שוכב על הגב על
המדרכה ,לא מרגיש כאב אבל
מרגיש שמשהו לא בסדר .אני
מרים את הראש ורואה את הרגל
הקטועה לידי .באותו רגע אני
יודע שאני חייב להישאר רגוע,
אחרת אני מאבד את זה .התחלתי
לדבר עם החבר שלי ולהגיד לו
שהרגל שלי הלכה .הוא חטף המון
רסיסים ובעצם זה שעמדנו הציל
את חיינו כי רוב הפגיעה הייתה
באזור הרגליים .אני זוכר שממש
הרמתי את הרגל הקטועה כדי
שהוא ייראה ובינתיים התחילו
להגיע השכנים ששמו לי חוסם
עורקים .ברגע הזה התחלתי
להרגיש כאב”.
נתי מובהל לבית החולים ,שם

המלחמה הגדולה נגמרה ,נשארו
כמה מלחמות קטנות ואני נעזר
בארגון היציג .על הרכב נלחמתי
שלושה חודשים עד שאישרו לי
את כל מה שנכי צה”ל מקבלים.
זה מצחיק אותי ,אני מלמד את
הביטוח הלאומי מה בעצם מגיע
לי .אני שומע מחבר’ה נכי צה”ל
שהכרתי ,מה מגיע להם בדיוק
ומה הם מקבלים ,דורש את זה
מהביטוח הלאומי והם הולכים
לבדוק כי הם לא מכירים את זה
בכלל .ככה זה מתנהל לאורך כל
הדרך”.
לא היו שלבים שריחמת על
עצמך?
“לא ריחמתי על עצמי לשנייה,
קודם כל שמחתי שאני חי .ידעתי
שאם אגלוש לתהום הזאת יהיה לי
קשה לעלות חזרה”.

הוא מתעורר לאחר יום וחצי“ .אני
מתעורר ורואה את הפרצוף של
ההורים שלי .דבר ראשון שמחתי
שאני חי ,חשבתי שאני הולך למות.
אמרתי להוריי שאני מצטער
ששמתי אותם במצב הזה .אחר
כך הרופאים סיפרו לי שכרגע
נלחמים כדי להציל את הרגל
השמאלית שנפגעה גם קשה”.
מאותה נקודה מתחיל תהליך
השיקום של נתי ,תהליך שהיה
קצר מהמתוכנן“ .הייתי חודש
וחצי במחלקת טראומה בלי לזוז
מהמיטה ואז עברתי לשיקום.
אמרתי לעצמי ולרופאים שאני
מתכוון לעשות שיקום מהיר
ולחזור לחיים .החלטתי שלא
משנה שהם מדברים על חצי שנה
שיקום ,אני תוך חודשיים וחצי
כבר חזרתי הבייתה .בדצמבר כבר
הייתי בבית .המשכתי טיפולים,
עד היום ממשיך ,של פיזיותרפיה,
הידרותרפיה ועוד .יש סיכוי
טוב שבקרוב אעבור ניתוח בכף
הרגל מכיוון שהגידים התחילו

להתקשות .יש לי פרוטזה חכמה,
שזה אומר שהיא מורידה מהעומס
שמופעל על האגן והגב ,ואני
מסתובב עם מקל כדי לתמוך
ברגל שמאל”.
תוך כדי תהליך השיקום ,חקשור
מגלה כי משימה אחרת ולא
פחות פשוטה עומדת לפניו,
המשימה לקבל את הזכויות
המגיעות לו מהמוסד לביטוח
לאומי .כבר בחודשים הראשונים
נתי נאלץ להילחם על דברים
פשוטים כמו ליווי ,דיור ואפילו
על תו נכה שיאפשר לו להחנות
את רכבו צמוד למרפאת השיקום.
“הייתי צריך להילחם בהם קשות.
רק אתמול הזמנתי את האוטו
הראשון שלי ,ארבע שנים אחרי
הפציעה .הכל סבב סביב עניין
האחוזים .הרופאים המליצו
על  100+אחוזי נכות ,הביטוח
הלאומי החליטו שמורידים
ל 100-כי מבחינתם הפגיעה
ברגל שמאל לא נחשבת נכות
של מעל ל .50%-בסופו של דבר

לאחר הפציעה סובל נתי מפוסט
טראומה .האזעקות מחרידות
אותו ,אבל מעבר לכך הוא חוזר
לחיים במלוא המרץ“ .מאז
למדתי במרכז הבינתחומי תואר
ראשון במינהל עסקים שעכשיו
סיימתי .הייתה לי בת זוג שהכרתי
חודשיים אחרי הפציעה והיא
ממש תמכה בי .עכשיו אני בזוגיות
כבר שבעה חודשים עם בחורה
שבאה מהולנד .הייתי באמוק של
ארבע שנים ,עכשיו נותן לעצמי
מעט לנוח”.
“היום אני מעביר הרצאות
בתיכונים לבני נוער.אני מספר
להם על הפציעה והדרך בה
השתקמתי .ככה זה ,אתה שם
לעצמך מטרה בראש ואז אתה
יכול להגיע אליה .למדתי שכוח
הרצון הוא אחד הכוחות הכי
חזקים שיש בנו ואת זה אני מעביר
בהרצאות .הסתכלתי על כל
הסיפור הזה בצורה אחרת ,שאני
בחיים ,אני נהנה ועושה את מה
שאוהב .יש מוגבלות ,ברור .אני לא
כמו שקודם ,אבל בסופו של דבר
דברים מסתדרים”.
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 25%הנחה למביא מודעה זו

 O.R.L.Sרויאלטי החזקות

קו מוצרים ייחודי המותאם לאנטומיה של ילדים ובני נוער,
בסדרה אביזרים לפתרון בעיות ברכיים ,מרפק ,קרסול,
ידיים וזרועות ובעיות עקמת בילדים

אורטופדי לילדים

חינם

052-5111114

בדיקת איזון ויציבות ממוחשבת
בדיקת לייזר במעבדות הרשת המשוכללות בעולם

 sporlasticמתמחה בייצור אביזרי תמיכה תפקודיים
המתאימים לטיפול במוגבלויות שונות לאחר פגיעה
עצבית  cvaטראומה בעמוד השדרה ,ניוון שרירים
אובדן חלקי של יכולת התנועה ועוד...

אביזרים יעודיים לשיקום
) (CVAנפגעי שבץ מוחי

הגרמנית

אביזרים יעודיים לשיקום

מותג אורטופדיית הספורט והשיקום המוביל בעולם תוצרת גרמניה,
הפתרונות החדשניים של  sporlasticמביאים את המטופל לשיקום אופטימלי ולניידות גבוהה,
לפי צו אופנה חדשני ועקבי בהתאמה מירבית לפעילויות יום יומיות וספורטיביות.

אביזרים אורטופדיים מבית

קו מדרסים חדשני ומקצועי המיוצר בטכנולוגיות
המתקדמות בעולם ומחומרי הגלם היוקרתיים
תוצרת גרמניה ,המדרסים של fit step pro
מותאמים במיוחד לשיפור היציבה,
תיקון מנח כף הרגל וטיפול במגוון רחב
של בעיות כגון :כאבי גב כאבי ברכיים ,דורבן,
מטטרסילגיה ,פלטפוס ,הולפוס סוכרת וכו‘.
כמו כן מגוון המדרסים המותאמים במיוחד
לספורטאים ,חיילים ,נשים בהריון,
ילדים ,לעמידה ממושכת על הרגלים ועוד.

המדרסים הטובים בעולם
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המחיר הכבד של הטרור

דניאל ויגאל התייתמו משני הוריהם באחת

 11שנים עברו מאז שחגיגות יום הנישואים העשירי של בני הזוג לודמילה ואולג פאיזקוב,
הסתיימו בצורה טראגית .בני הזוג ,שנפשו במלון הילטון טאבה בסיני ,עוד הספיקו להתקשר
אל אימה של לודמילה ולאחל לילה טוב לשני ילדיהם ששהו עם הסבתא ,לפני שמכונית
תופת התפוצצה בכניסה למלון וגבתה את חייהם.
זה קרה ב 7-באוקטובר  ,2004ערב
חג סוכות .מכונית תופת הופעלה
לעת ערב במלון ,הביאה לקריסת
חלק ניכר ממבנהו וגרמה למותם
של ישראלים רבים ותיירים אחרים
ששהו במתחם .הפיגוע היה
חלקה הראשון של מתקפת טרור
משולבת נגד ישראלים באזור .זמן
קצר לאחר מכן ,התפוצצו מכונית
תופת נוספת ומחבל מתאבד
בראס א-שטן 45 ,ק”מ דרומית
משם .למעלה מ 30-בני אדם נהרגו
באירועים ,מהם  12ישראלים.
אולגה ,אחותה של לודמילה,
עדיין זוכרת את אותם ימים
לפרטים“ :אני זוכרת את זה
כאילו זה קרה עכשיו .הם נסעו
להיפגש עם חברת ילדות של
לודמילה ,ששתיהן למדו יחד
מכיתה א’ .אותה חברה עובדת
בקהיר והן ניצלו את ההזדמנות
כדי להיפגש .בבוקר הם טיילו
ובערב קבעו להיפגש במסעדה.
כמה דקות לפני הפיגוע דיברנו
איתם וזהו ,שם הכל נגמר .אחרי
כמה זמן קיבלתי טלפון מאימא
שלי שהיה פיגוע בסיני .ההורים
שלנו ושל אולג נסעו לאילת ונתנו
בדיקות ד.נ.א .לקח כמה ימים של
חוסר וודאות עד שזיהו סופית את
הגופות והחזירו אותם לארץ.
לודמילה ואולג הכירו עוד
בקזחסטן ,אבל רק משעלו ארצה
ב 1993-התפתחה ביניהם אהבה.
לודמילה למדה הנהלת חשבונות
ועבדה בתחום .הוריה ואחותה

עלו בעקבותיה ב 1994-והשתקעו
בחולון .הוריו של אולג ,שעבד
כסניטר בבית החולים וולפסון
בחולון ,מתגוררים בתל אביב.
בתחילת  1996נולד הבן דניאל,
ובסוף  2001נולד יגאל .היא עבדה
זמן מה בחברה בתל אביב ,ומשנת
 1997עבדה כמנהלת חשבונות
בחברת “מוצרי זיו” בחולון .הם
התלבטו אם לקחת את הילדים
איתם לסיני ,אבל הכף הוכרעה על
ידי העובדה שלבן הקטן לא היה
דרכון .לכן החליטו להשאיר את
דניאל בן ה 8-ואת יגאל ,שהיה בן
פחות משלוש ,עם הסבא וסבתא.
“לודמילה הייתה אישה רגישה
ושקטה” ,מספרת אולגה“ ,כזאת
שדואגת למשפחה וכולם ,ביישנית
ואכפתית .ההורים שלנו לקחו את
זה מאוד קשה .עד היום קשה
מאוד לשבת ולדבר איתם על זה”.
לאחר מותם של בני הזוג גדלים
שני הילדים אצל הוריו של אולג.
אביו סיפר בריאיון לאחר כמה
שנים על החיים שאחרי“ :אולג
היה בן יחיד שלי ,הבנתי שאני
רוצה לגור עם הילדים ,שבעצם
אין ברירה  -אני צריך עכשיו
לגדל אותם” ,אמר סבם ,שהבהיר
כי הנכדים הצעירים מספקים לו
ולרעייתו כוח“ .בהתחלה דניאל
היה מאוד סגור אלינו אבל עם
הזמן הוא למד להיפתח” ,הוסיפה
הסבתא ,שעובדת בבית החולים
איכילוב ,שם הועסק גם בנה
המנוח כסניטר.

שנים לא קלות עברו כמובן גם
על שני הילדים ,כאשר קשיי
ההסתגלות למצב החדש השפיעו
על כל תחומי החיים“ .היה
קשה כמובן ,הייתה הידרדרות
בלימודים” ,סיפר דניאל הבן
הבכור המשרת כיום בצה”ל
בפיקוד העורף“ ,אני זוכר שקראו
לסבא ולסבתא לבית הספר.
שנתיים אחר כך עברנו מבת ים
לחולון .בבית הספר כולם ידעו
על הסיפור ,שפורסם בתקשורת,
וגם בבית הספר החדש סיפרתי
לילדים מה קרה .הרגשנו שעברנו
משהו שאף ילד בגילנו לא עבר”.
לפני כשנה ,ביקרה המשפחה
באזור הפיגוע וצפתה במלון
החדש שהוקם שם ,ובחג
הנוכחי ,יבלו הילדים באילת.
החג המשפחתי רק מחדד את
הכאב ומזכיר את האירועים ואת
הקורבנות“ .בעיני זה לא חג”,
הבהירה הסבתא בכאב“ ,אני לא
מרגישה טוב בסוכות” .נכדה ,עם
זאת ,מבקש להביט לעתים גם
על חצי הכוס המלאה“ :החיים
ממשיכים ,אי אפשר לעצור אותם
או להחזיר את מה שקרה .בפנים
אני מרגיש מאושר חלקית .יש לנו
סבא וסבתא משני הצדדים ודודה.
הם המשפחה שלנו עכשיו ולגדול
איתם זה מוזר ,הם כמו ההורים
שלי ,אבל הם עדיין סבא וסבתא

שלי ,לכן הם מקבלים כבוד כפול”.
“אנחנו רואים את הילדים” ,מספרת
אולגה“ ,לא כל יום ,אבל רואים ויש
קשר של משפחה למרות שהם לא
גדלו איתנו .השנים הראשונות היו
להם קשות .הקטן היה בן פחות
משלוש ולא ממש זוכר אותם,
אבל אנחנו מקפידים שיידע מי
היו ההורים שלו .הגדול קיבל את
זה קשה .באיזשהו מקום הוא גם
בדק גבולות ,עד איפה אפשר
ומה מותר .היום הכל בסדר ,הוא
משרת בצבא והקטן כבר בן 14
ובשבוע שעבר חגגנו לו יום הולדת.
הם חמודים וטוב להם ,יש להם
משפחה חמה והם למדו במסגרת
טובה .יש עדיין את הכאב והגעגוע.
בחגים ,בימי הולדת ובמיוחד ביום
הזיכרון ,זה מאוד קשה .עבר כל כך
הרבה זמן ,ובכל זאת זה מרגיש
כאילו קרה אתמול”.
אני רוצה לציין את הארגון היציג
ועבודתו המאומצת והמשמעותית
לפעול להנצחת חללי פעולות
האיבה .המשפחה השתתפה
בפרויקט הנצחה שהוביל הארגון
ובמסגרתו הוכן ספר לזכרם של
לודמילה ואולג ז”ל ,התקיים טקס
במעמד ראש העיר חולון ,מר מוטי
ששון והמעמד היה מכבד ומרגש.
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מוריה ערמי-ההתמודות עם השכול

“איך אני מתמודדת? באורח פלא ,”..אומרת מוריה ערמי ,אלמנתו של נתנאל שנרצח בספטמבר
אשתקד על רקע לאומני .מוריה שהייתה אז אם לשניים ובתחילת הריונה השלישי ,ילדה את ביתם
חצי שנה לאחר הירצחו של נתנאל“ .לא יודעת איך ,אבל באמת באורח פלא אני מסתדרת .השם
עוזר ,שולח אנשים טובים לעזור לי .בעיקר אחותי שקרובה אלי ואימא שלי”
בחודש ספטמבר  2014יצא נתנאל,
שהיה אז בן  ,26כהרגלו מביתו
במושב אחיעזר ,נפרד לשלום
מאשתו מוריה ומשני ילדיו ונסע
לעבודה באתר הבנייה .נתנאל ,בעל
חברה לעבודות סנפלינג ובנייה,
עבד באותו יום בפרויקט סנפלינג
בקומה ה 13-של בניין ברחוב
נפתלי בפתח תקווה .הוא ואנשי
הצוות שלו השתלשלו מהגג וסגרו
פתחי אוורור של חדרי ביטחון
בבניין .נתנאל היה ממש לפני סיום
העבודה כשחבריו כבר סיימו .הם
הספיקו לרדת ,המתינו לו ברכב
האיסוף ,וכשבושש לבוא התחילו
לחפש אחריו .הם הביטו למעלה,
אך לא מצאו אותו תלוי בין שמים
לארץ על חבל הסנפלינג .כשסרקו
את הבניין מצאו אותו שרוע על
הרצפה לאחר שנפל מגובה של
עשרות מטרים .חברו גלעד ,סיפר
לכלי התקשורת“ :זה היה לקראת
סיום יום העבודה אחרי הצהריים.
התקשרתי אליו והוא סיפר לי על
מוריה ,כשלפתע שמעתי אותו
צועק צעקה אדירה והקו נדם”.
נתנאל עבד בתחום כמה שנים,
ושנה לפני מותו הפך לעצמאי
והקים את החברה“ .הוא היה
הסנפלינג”,
בעבודת
אלוף
העיד אביו“ ,תמיד דיברנו על
הסכנות והוא הרגיע אותי ואמר
כמה העבודה שלו בטוחה” .מיד
לאחר הרצח העלו בני משפחתו
את הטענה ,שהתבררה כנכונה,
כי מדובר ברצח ולא בתאונת
עבודה .לכלי התקשורת סיפרה
מוריה ,כי לאחרונה הביע נתנאל
חשש כי הפועלים הפלסטינים
באתר הבנייה ינסו לרצוח אותו
באמצעות חיתוך כבלי הסנפלינג.
חששותיו של נתנאל התבררו
נכונים ,כאשר החקירה העלתה כי
הכבלים אכן נחתכו.
חודשיים מאוחר יותר ,בעקבות
בקשה שהגישה משפחתו של
נתנאל ,הוסר חלקית צו איסור
הפרסום על הפרשה .בית משפט
השלום בפתח תקווה התיר
לפרסום כי הרצח התרחש על רקע
לאומני ומשפחתו של ערמי תוכר
כנפגעת פעולות איבה .במסגרת
החקירה נעצרו ונחקרו על ידי

חולמת בגבר היה בו .זה נשמע
מופרך ,אני יודעת ,אבל זה אמיתי.
הוא היה אהוב על הבריות וכבש
לבבות בכל מקום אליו נכנס עם
החיוך שלו”.

איך מספרים לילדים
הקטנים שאבא לא יחזור?

שירות הביטחון הכללי ומשטרת
ישראל שלושה חשודים ,בחשד
שהיו מעורבים בגרימת מותו
ממניע לאומני .השלושה שוחררו
לאחר חקירה ארוכה ,זאת לאחר
בחינת התיק בפרקליטות ומאחר
שלא נמצאה הצדקה משפטית
להמשך מעצרם .החקירה נמשכת
עד היום.
“נלחמנו כדי שיכירו ברצח של
נתנאל כרצח על רקע לאומני”,
מספרת מוריה“ ,בהתחלה התחילו
לצוץ השערות שמדובר ברקע
פלילי והיה לנו מאוד קשה לשמוע
את זה .היה מאבק לא קל לנקות
את השם של נתנאל ,להתראיין
לתקשורת .הכרתי אותו הכי טוב

שאפשר ופתאום אני מתחילה
לשמוע אנשים שחשבו שאולי הוא
היה מסובך במשהו .נלחמנו כדי
לטהר את שמו ,בשבילו ובשבילי
ובשביל הילדים .ידעתי שזה לא
נכון ,הרגשתי בגוף שלי שזה לא
נכון”.
בנובמבר אשתקד שוחררו שלושת
החשודים במעשה ,ומאז החקירה
נמשכת ללא פתרון באופק.
הרוצחים לא הובאו למשפט ומוריה
ומשפחתו של נתנאל מתקשים
להתמודד עם העובדה הזאת.
“אין לנו שום מידע .המשטרה לא
משתפת אותנו בחקירה ואסור
אפילו לשאול כי אין תשובות .אין
להם קצה חוט ,אין להם מה לומר
לנו והרוצחים מסתובבים חופשיים.
אנחנו לא מתכוונים לשתוק .אנחנו
נותנים למשטרה זמן ,אבל הצדק
ייעשה .חייב להיעשות .זה לא אמור
לעבוד ככה שהם ירצחו ויסתובבו
חופשיים .המשטרה חייבת להראות
לנו שהם עשו כל מה שניתן”.

איזה בן אדם היה נתנאל?
“הוא היה אישיות מדהימה ,אין
כאלה היום .באמת .אני רואה בחוץ
ואין דבר כזה ,מלאך .לא סתם
השם לקח אותו .הוא היה בעל
טוב .סלחן ,וותרן ,כל מה שאישה

“איך מסבירים? זה מאוד כואב
להגיד ,אבל הקדוש ברוך הוא
ברא את השכחה .הם לא כל כך
זוכרים אותו .הבת שלי הייתה
בת  11חודשים אז בוודאי שלא
זוכרת ,והבן היה בן שנתיים
ומבחינתו כל דמות גבר שהוא
רואה זה אבא .הוא יותר זוכר ,יותר
מדבר ואני מסבירה לו שאבא
בשמיים .בהתחלה היה בוכה
ורוצה שנתקשר אל אבא .לא היה
מובן לו מה זה אומר .היה קשה
להסביר ,אבל עם הזמן זה הלך
ודעך .התייעצתי עם פסיכולוגית
שהסבירה שקשה לילד לתפוס
מושג מופשט כמו אבא בשמיים.
זה מופשט מדי”.
נתנאל רואי ,בנם של מרים
ועוזיאל ,נולד בבת ים והיה
הילד הרביעי מתוך שבעה ילדים
במשפחה .הוא למד בבית ספר
יסודי חרדי ,המשיך לישיבה
לצעירים בבני ברק ובשנת 2007
התחתן עם מוריה .חמש שנים
אחר כך נולד בנם איתן ולאחר מכן
נולדה בתם אביה .בתם השלישית
נולדה חצי שנה לאחר שנרצח
נתנאל“ .למשפחה שלו מאוד
קשה ,הם שבורים .זאת משפחה
שהייתה מאוד מאוחדת בעבר
ומאז המקרה איכשהו הם פחות
מאוחדים .נוצר קרע בין האחים.
זה עצוב ,נהייתה משפחה מאוד
עצובה .הם מאוד מנסים להשתקם,
אבל קשה להם .זה נכפה עליהם.
גם אני מרגישה שהחיים נכפו עלי.
זה כל הזמן איתי ,בבטן .לא עוזב
ואני שמחה שיש ארגון יציג של
הנפגעים והמשפחות השכולות
שיכול לכוון ולסייע .אומרים
שהזמן עושה את שלו ,אבל אני
לא מאמינה בזה .אבא שלי נפטר
לפני שבע שנים ומאז זה רק הולך
ונהיה כואב יותר”.
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אז מה חדש?

עדכון תגמולים – מדד
אוקטובר 2014

תגמולי הנכים עודכנו בהתאם
לעליית מדד שכר אוקטובר 2014
בסקטור הציבורי .בחודש ספטמבר
 2015אישרה ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת,
את הצווים והתקנות לעדכון
התגמולים .התגמולים יעודכנו
וישולמו לזכאים לאחר פרסומם
של הצווים והתקנות ברשומות.
להלן פירוט שיעורי העדכון:
 .1תוספת בשיעור של 0.511%
מחודש אוקטובר  2014עד ליום
.31.3.15
 .2תוספת בשיעור של 2.038%
מ 1.4.2015-ואילך.
 .3סה”כ שיעור העדכון לאוקטובר
 2014לאחר הקיזוזים עומד על:
.2.55%
 .4בנוסף לעדכון התגמולים עודכן
תעריף משקולת – תוספת למימון
צרכים :
במקום  79.79שקל למשקולת –
יבוא  80.20שקל מאוקטובר 2014
ועד  .31.3.15במקום  80.20שקל
למשקולת – יבוא  81.83שקל
מ 1.4.15-ואילך.

רכב רפואי יציג חלופי
לזכאי  2000סמ”ק:
עקב הודעת יבואן הרכב על
הפסקת יבוא רכב מדגם הונדה
אקורד אקזקיוטיב בנפח 2000
סמ”ק (ששימש בעבר כרכב
יציג) ,הוחלט בתיאום ובשיתוף
הארגון על רכב יציג חלופי חדש
מדגם הונדה  CRVאקזקיוטיב
בנפח  2000סמ”ק ,מחיר לצרכן
 250,000שקל .תוקף ההחלטה
מיום .20.7.15
בכל מקרה בו זקוק נכה עקב מצבו
הרפואי לרכב בהתאמה אישית,
רשאי הנכה לבקש הפנייה למהנדס

רכב לצורך בדיקת יכולת השימוש
ברכב והתאמת רכב למגבלותיו.
ציטוט סעיף  58להוראת הרכב
בעניין זה“ :יכול השימוש של
הנכה ברכב רפואי תיבדק על
ידי מהנדס רכב שיבדוק וימליץ
בפני ועדת חריגים לרכב על סוג
הרכב ונפח המנוע בכל מקרה בו
נכה זקוק ,עקב מצבו הרפואי,
לרכב בהתאמה אישית שמחירו
עולה על מחיר הרכב היציג לו
זכאי הנכה .הוועדה תדון בהמלצת
המהנדס ותיקבע את דגם הרכב
אשר יאושר לנכה”.

לאור ריבוי פניות ושאלות מצד
נכים בדבר סוגי התגמולים
הקיימים מעבר לתגמול הבסיסי,
להלן פירוט סוגי התגמולים
הקיימים ותנאי הזכאות העיקריים.
בכל שאלה או הבהרה בעניין זה,
ניתן לפנות לגורמים המקצועיים
במחוזות השיקום ואו לנציגי
הארגון במחוזות.
תגמול נצרך – מיועד לנכה בדרגת
נכות  50%לפחות אשר הגורמים
המוסמכים במשרד הביטחון קבעו
כי אינו מסוגל לעבודה עקב נכותו
המוכרת ואין סיכוי נראה לעין
שניתן יהיה לשקמו .ההליך כרוך,
בין השאר ,בבדיקה רפואית של
מסוגלות לעבודה (צר”מ תעסוקה
ורופא מוסמך) וההחלטה הסופית
בדבר זכאות לתגמול הינה של
קצין תגמולים .תגמול נצרך
משולם במקום התגמול הבסיסי
ולמקבל התגמול נערך מבחן
הכנסות אשר ככלל מקוזזות
מהתגמול ,ככל שיש כאלה .יחד
עם זאת ,נכה המקבל נצרך יכול
לעבוד ולהשתכר עם סכום העומד
כיום על  2,000שקל (שהם מחצית
“הכנסה כדי מחיה”).
לצורך עריכת מבחן הכנסות
נדרש הנכה למלא שאלון אודות
הכנסותיו וכן לחתום על ויתור
סודיות שיאפשר למוסד לביטוח
לאומי ,במקרים שימצא לנכון,

בדיקת נתונים במאגרי מידע
בביטוח לאומי ומס הכנסה .מדובר
בזכאות לפי חוק והערעור על
החלטה בנוגע לתגמול נצרך הינו
לוועדות ערעורים לפי חוק הנכים.
תגמול פרישה מוקדמת – תגמול
המיועד לנכה בדרגת נכות 50%
לפחות אשר גילו  50לפחות
וטרם הגיע לגיל פרישה ונקבע
על ידי הגורמים המוסמכים
באגף כי אינו יכול לעבוד עקב
נכותו .גובה התגמול יורד ככל
שתחילת הזכאות מאוחרת יותר,
מעבר לגיל  .60תגמול זה משולם
בנוסף לתגמול הבסיסי .ככלל לא
נערך מבחן הכנסות לצורך קבלת
תגמול זה ואולם נכה המקבל
תגמול זה אינו רשאי לעבוד.
קצבת נכות מביטוח לאומי ,ככל
שמשולמת לנכה ,מקוזזת מתגמול
זה וכן נקבעה תקרת הכנסות
לצורך קבלת התגמול :שלוש
פעמים השכר הממוצע במשק
לנכה נשוי או אב לילד מתחת
לגיל  21ופעמיים השכר הממוצע
במשק לנכה רווק ללא ילדים.
תשלום התגמול הינו כרוני .מדובר
בתגמול לפי חוק והערעור לעניין
זה הוא בפני וועדת ערעורים לפי
חוק הנכים.
תג”מ רמה  – 2תגמול הדומה
במהותו לתגמול פרישה מוקדמת
והתנאים לקבלתו הם כמפורט
בנוגע לתגמול פרישה מוקדמת
למעט גובה דרגת הנכות .תגמול
זה מיועד לנכים שדרגת נכותם
המוכרת נמוכה מ 50%-נכות
ועומדת על  20%לפחות בפגיעת
נפש או ראש ו 35%-לפחות בכל
נכות אחרת .מדובר בתגמול הניתן
במסגרת הטבה שמעבר לקבוע
בחוק וערעור על החלטה בנוגע
לתגמול זה הינו על דרך של
עתירה מנהלית.
התנאים
התגמול:

הנוספים

לקבלת

הנכה בן  50או יותר וטרם הגיע

לגיל הפרישה; הנכה פרש כליל
מעבודתו/עסקו ואינו עובד כלל;
רופא מחוזי קבע כי הנכה אינו
כשיר לעבודה כלשהי .התגמול
משולם ,ללא קשר להכנסות
הזכאי למעט שני סייגים:
א .אם נכה מקבל בנוסף קצבת
נכות מביטוח לאומי (נכות
מעבודה או נכות כללית) היא
תקוזז מתגמול פרישה מוקדמת.
ב .התגמול לא ישולם למי
שהכנסותיו גבוהות פי  2מהשכר
הממוצע במשק אם הוא רווק
ופי  3מהשכר הממוצע במשק
אם הוא בעל משפחה .בהתאם
לכך סוכם בין ארגון נכי צה”ל
לאגף שיקום כי בדיקת הכנסותיו
של נכה המקבל תגמול פרישה
מוקדמת תיעשה רק לצורך איסוף
מידע הרלוונטי לתשלום התגמול
כמפורט לעיל .השכר הממוצע
במשק עומד כיום על כ9,500-
שקל .נכה המקבל תגמול פרישה
מוקדמת יידרש להצהיר בשלושה
נושאים הנוגעים להכנסותיו:
 .1להצהיר כי פרש כליל מעבודתו
ואינו עוסק בכל עבודה או עסק.
 .2להצהיר בדבר גובה הכנסותיו
בכל מקור שהוא פרט לתגמולים
לפי חוק הנכים ,קצבת זקנה,
קצבת סיעוד ושירותים מיוחדים.
 .3להצהיר האם מקבל/לא מקבל
קצבת נכות מהביטוח לאומי.
(ולצרף את תלוש הקצבה ככל
שמקבל על מנת שניתן יהיה לבצע
קיזוזים ולא למנוע את תשלום
מלוא תגמול פרישה מוקדמת).
נכים המקבלים תגמול פרישה
מוקדמת ואשר קיבלו בטעות
טופס הצהרת הכנסות בו הם
מתבקשים לפרט את כל רכיבי
הכנסתם טופס המיועד למקבלי
תגמול נצרך/תג”מ רמה  )6יפנו
לעו”ש ויבקשו להגיש טופס
מתאים לתגמול פרישה מוקדמת.

מאבק היתומים נשא פרי
יתומים משני הורים שנהרגו בפיגועים יהיו זכאים למענק מיוחד של  200אלף ₪
יתומים מפיגועים שאירעו מקום המדינה
ועד תחילת שנות ה 2000-עת תוקנה
החקיקה ושהמדינה סירבה עד היום להחיל
אותה גם עליהם יהיו זכאים למענק מיוחד
בגובה של  200אלף .₪
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מדובר בתיקון עוול ,שהארגון היציג תמך
בתיקונו ,בן עשרות שנים ביחס ליתומים
משני הורים בעקבות פעולות איבה.
יתומים שהתייתמו מראשית שנות ה2000-

זכו לקצבה חודשית מוגדלת (כ)₪ 8000-
בעוד שיתומים שהתייתמו מקום המדינה
ועד תחילת שנות ה  2000זכו לקצבה
חודשית נמוכה (כ )₪ 4000-וכל עדכוני
החקיקה לא חלו עליהם.


 
~>


ד“ר לכלכלה CLU ,בביטוח,
תואר שני במשפטים )(LLM

24
>~
 ~~
 

~
~

~~~
~ 

24
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מתמחים בתביעות ביטוח לאומי:
תאונות עבודה ,נכות כללית
וזכויות רפואיות.
נפגעי פעולות איבה,
משרד הביטחון.
נזיקין כללי :נפילות ,רשלנות,
רשלנות רפואית
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זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
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 משרד הביטחון” 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  5שנים ממועד הרישום -יהיה
עליהם להחזיר מס על הרכב ,ללא פחת נוסף.
•אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או
ילדים ,חייבים היורשים האחרים תוך  60יום
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.

קלנועית
נכה שאין לו זכאות לרכב רפואי והוא
נכה קטוע רגל או משותק ,המתגורר בישוב בו
קיימות מגבלות תנועה ברכב ,זכאי לקלנועית.
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 משהב”ט.
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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
משהב”ט.
•הזכאות להתקנת אביזרים כמפורט לעיל
ברכב חדש היא אחת לחמש שנים.
•מימון והתקנת האביזרים ייעשה באמצעות
הפנייה של משהב”ט 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 משהב”ט ברכישת רכב
בהתאמה אישית
נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש
בהתאמה אישית זכאי לסיוע כדלקמן :סכום

ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה
אישית לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית
במחירון משהב”ט ,במענק( .מתבסס על סעיף
( )3( 62א-ב) להוראת הרכב הרפואי).

מערכת איתור לרכב
נכים הזכאים לרכב בנפח מנוע  2000סמ”ק
ומעלה ,לרבות נכים שהותאם להם רכב
נקוב ע”ש בנפח  2000סמ”ק ומעלה ,זכאים
להתקנת מערכת איתור לרכב במימון
משהב”ט ,לרבות תשלום דמי מנוי שנתי
בהתאם לסוג הרכב שאושר פרטי/מסחרי.

כיבוד המלצות רופא מומחה על ידי
רופאי אגף השיקום -ריענון
בסיכום דברים בין מנכ”ל משהב”ט וארגון נכי
צה”ל מנובמבר  2009ומיוני  ,2011הוסכם בין
היתר ש”רופאי האגף בלשכות יכבדו/יאמצו
את המלצות הרופאים המקצועיים אליהם
נשלחו הנכים מטעמם ובלבד שההמלצה ניתנה
בגין הנכות המוכרת .היה והרופא המחוזי סבור
שאין לקבל את המלצת הרופא המקצועי,
יבקש את אישור הרופא הראשי של אגף
השיקום שלא לקבל המלצות כאמור או שיפנה
את הנכה לרופא מקצועי אחר .היה והרופא
המקצועי האחר המליץ המלצה דומה לרופא
המקצועי הראשון ,יאמץ הרופא המחוזי את
המלצת הרופא המקצועי .”...נכים שנתקלים
בבעיות בבואם לממש את המלצות הרופאים
המומחים (המקצועיים) אליהם הופנו על ידי
הרופא המחוזי ,מתבקשים לפנות למחוזות
הארגון לקבלת סיוע.

טיפול רפואי לפנים משורת הדין
לנכה המתבגר
נכה מתבגר שמלאו לו  40שנה 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.

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).

טיפול באמצעות שחייה לנכים
נפגעי גב

•נכה פגוע ראש בדרגת נכות :40%-100%
זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל התקנה
סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.

נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות :100%
זכאי למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר
מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן אויר
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני
מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר  10שנים
לכל מתקן.

•נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו :30%-79%
זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל התקנה
סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.

נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד מלא
של היד ומתגורר בגפו ,בעל דרגת נכות 100%
ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי  2.5כ”ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.

נכה המוכר על פגיעה בגב ,בעל דרגת נכות
של  20%ומעלה ,או נכה בעל דרגת נכות 10%
שהוכר לפני  ,1.1.1996רשאי 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
 1,500שקל .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  10טון כולל) לפי
רשומון מכס ,רכב מסחרי עד  2,500סמ”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  5שנים.

הסרת הגבלה בתום  5שנים
נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת איבה
ומיום מתן הסיוע לרכב ועד פטירת הנכה
יחלפו  3שנים ,תינתן לאלמנה העברת בעלות
ללא צורך בהחזר מיסים .לתקופה פחותה מ3-
שנים באישור מנהל המחוז ובתנאי שהתקיימו
נסיבות מיוחדות .לפרטים נוספים ניתן לעיין
בהוראה  ,61.01או לפנות לעו”ס במחוז השיקום.

זכאות להספקת ציוד עזר לנכים-
מזגני אויר
הזכאות לציוד לנכים בעלי נכויות כמפורט

•נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 80%
ומעלה :זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
בנוסף זכאי למתקן חימום דירתי ,או מזגן
מפוצל  2.5כ”ס כולל התקנה .החלפה לאחר 10
שנים.
•נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת נכותו
 100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/חימום -שני
מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של
עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר 10
שנים לכל מתקן.
•נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים בעל
דרגת נכות  70%ומעלה :זכאי למזגן אויר
מפוצל  1.5כ”ס כולל התקנה סטנדרטית.
החלפה לאחר  10שנים .כמו כן ,זכאי למכונת
כביסה .החלפה לאחר  6שנים.
•נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 40%
ומעלה :זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת נכות
 50%ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”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  1.5כ”ס כולל התקנה
סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
•נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות ,בעל
דרגת נכות  100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס כל
אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי
בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה
לאחר  10שנים לכל מתקן.
•נכה קטוע או פגוע בשתי גפיים תחתונות בעל
דרגת נכות  :100%+זכאי למתקן קירור/חימום-
שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או
מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות
של עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר
 10שנים לכל מתקן.
•נכה עיוור בעל דרגת נכות  :100%+זכאי
למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר מפוצלים
 2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן
חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר
 2.5כ”ס .החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן
(הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני).

•נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות בעל
דרגת נכות  100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס כל
אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי
בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה
לאחר  10שנים לכל מתקן (הזכאות כלולה
בגילום מענק ראשוני).
•נכה פגוע ראש בעל דרגת נכות  100%ומעלה:
זכאי למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר
מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן אויר
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני
מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר  10שנים
לכל מתקן.
•נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או אפילפסיה
בעל דרגת נכות  :100%זכאי למזגן אויר מפוצל
 2.5כ”ס כולל התקנה סטנדרטית .החלפה
לאחר  10שנים.
•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  5שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי
אשפוז
נכה שאושפז חמישה ימים ומעלה עקב מחלה
המוכרת בנכות ,או נכה אחרי ניתוח הנובע
מהנכות המוכרת שבגינו אושפז שלושה ימים
ומעלה ,זכאי לצאת להבראה באישור הרופא
המוסמך המחוזי לתקופה כמפורט להלן:
 5-14ימי אשפוז – זכאי עד  7ימים.
 3-14ימי אשפוז אחרי ניתוח – זכאי עד 7
ימים.
מעל  14ימי אשפוז זכאי עד  14ימים.
נכה המוכר על מחלת לב איסכמית ,זכאי
להבראה אחרי אשפוז במתקני הבראה עם
פיקוח רפואי המיועד לחולי לב ,באישור
הרופא המוסמך המחוזי.
•אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות
הרופא המוסמך המחוזי.
•זכאות כנ”ל אינה חלה על אשפוז בחדר מיון,
אשפוז יום ,או אשפוז למספר ימים לצורך
בירור והערכה רפואית.
•מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר
משרד הביטחון.
•לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה
שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
סה"כ
דירה ראשונה סידור ראשון

זכאות
20% - 29%
30% - 39%
) 30% - 34%פגועי רגליים(

עד ₪50,440
עד ₪ 80,560
עד ₪ 110,960

עד ₪ 7,500
עד ₪ 7,500
עד ₪ 7,500

עד ₪ 57,940
עד ₪ 88,060
עד ₪ 118,460

40% - 49%
50% - 69%
70% - 99%
100%

עד ₪ 151,500
עד ₪ 223,830
עד ₪ 250,470
עד ₪ 326,940

עד ₪ 16,170
עד ₪ 19,870
עד ₪ 24,110
עד ₪ 34,780

עד ₪ 167,670
עד ₪ 243,700
עד ₪ 274,580
עד ₪ 361,720

מענק לציוד משתחק
תשלום
רמה
904
1
1,811
2

ציוד רפואי שנתי לנכים בדרגת נכות
+100%
רמה
1
2

תשלום
3,361
3,379

מענק ראשוני לציוד רפואי חד פעמי-
גילום -לנכים בדרגת נכות +100%
תשלום
רמה
36,453
1
32,590
2

נכות מיוחדת (+100%

מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 2011
החזר שנתי
רמה
אחוזי נכות
(*) 10% - 79%
80% - 100%
 - 100%המיפלג ,פגוע  2ידיים

קטוע 2

1
2
3

רגלים ) 100%נכות בסעיף פגימה אחד ולא סך של
מספר פגיעות מצטבר(

) + 100%פרט לעיוורים(

4

1,043

) + 100%עיוורים( תשלום
חודשי

5

 412מידי
חודש

•
•

•

אחוזי נכות

רווק

נשוי

נשוי +

10% - 39%

4,878.12

5,437.78

6,969.88

40% - 100%

6,334.17

6,800.66

8,707.27

רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום
סכום בש"ח
אחוזי נכות
עד  ₪ 5,500לרכב ראשון ולחידוש
20% – 24%
עד  ₪ 7,480לרכב ראשון ולחידוש
25% – 34%
עד  ₪ 11,110לרכב ראשון ולחידוש
35% – 49%

הוצאות אחזקת בית -הטבות נלוות לדיור נכה
) +100%מיוחדת(
תשלום
רמה
9,312
1
13,686
2
4,661
3
10,889
4
מענק נעליים שנתי
תשלום
רמה
787
1
1,052
2
1,573
3
184
עלות מרבית

ניכוי דמי חבר
נכים עד גיל 75
כולל
35.53
35.53
דמי חבר בארגון
---------21.97
ביטוח חיים קיבוצי*
6.90
6.90
קרן עזרה הדדית
42.43
40
סה"כ
---------12.17
ביטוח סיעודי**
42.43
76.57
סה"כ
להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון** .ביטוח סיעודי  :לבירורים בעניין
ביטוח סיעודי של חברת "הראל"
דמי ביטוח חיים החל מינואר :2015
ניתן לפנות לסוכנות הביטוח
נכים בקבוצת גיל₪ 130,000 – 18-69 :
אלדד הר זיו
נכים בקבוצת גיל₪ 55,000 – 70-75 :
בטלפון03-6374444 :
משפחות בקבוצת גיל₪ 65,000 – 18-69 :
דוא"לeldadins@gmail.com :
משפחות בקבוצת גיל₪ 32,500 – 70-75 :
אנו ממליצים למלא כתב מינוי מוטבים
ולשלוח אותו למשרדי הארגון בפקס ,במייל
או בדואר.
בנוסף ,אנו קוראים לחברי הארגון לפנות
לארגון לצרף את בני ובנות זוגם לביטוח
החיים
נכים מעל גיל 75

375
409
496

תג"מ בגובה חפ"ר
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* להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב
בעמודת דירה ראשונה.
* הסכומים בעמודת הסה"כ מיועדים לרוכשי
דירה ראשונה+סידור ראשון )כאלה שלא
נעזרו בסידור ראשון בעבר(
* נכים פגועי רגליים
 34% - 30%זכאים להלוואה מוגדלת
לרכישת דירה ראשונה /החלפה.

מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים
תשלום
רמה
2,108
1
4,216
2

מענק ביגוד שנתי
תשלום
רמה
1,581
1
3,160
2
4,728
3
2,645
4
4,786
5
1,153
) 8לנכה עיוור בדרגת

הערות

•

דמי קירור לנכים
תשלום
רמה
525
1
1,050
2
3,521
3
1,614
4

רמה
1
2
3
4

דמי חימום לנכים
רמה
תשלום
5
975
6
1,027
7
1,283
2,052

תשלום
2,566
7,055
8,826

www.irgun.org.il
גמול פרישה מוקדמת )מ –  35%ומעלה(
יקבל סך
פרש בגיל
3229.19
50 – 59
60

2583.20

61
62
63
64

2260.30
1937.40
1291.60
645.80
6,022
6,022
1,800
1,600
112,700

ד .קיום השכלה גבוהה  /הכשרה
מקצועית
נשוי+
רווק  /נשוי
אחוזי נכות
3914.84
2675.44
10% - 18%
5574.99
3914.84
19% - 39%
7802.24
5574.99
40% - 100%

עד 59%

תגמול נצרך
ללא ילדים
8245.86

עם ילדים
9155.97

עד – 100%

9101.00

10011.11

+ 100%

10640.26

11,241.37

מ 60%-ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות
תינתן תוספת ,הנתונים מעודכנים לחודש
אוגוסט 2010

חוסר פרנסה
רווק  /נשוי
אחוזי נכות
2675.44
10% - 18%
3914.84
19% - 39%
5574.99
40% - 100%

נשוי+
3914.84
5574.99
7225.99

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק
רכב בסיסי
)מונית ,מסחרית ,משאית(

אחוזי נכות
10% - 19%
20% - 24%
25% – 34%
35% - 49%

סכום בש"ח
עד 5,550
עד 7,480
עד 13,640
)למוניות בלבד עד ( 17,500
עד 16,900
)למוניות בלבד עד ( 17,500

50% - 69%
70% - 100%

עד 23,530
עד 30,180

מענק תשלום מס הכנסה
תשלום
רמה
אחוזי נכות

19% - 24%
25% - 49%
50% - 89%

1
2
3

סכום
313.52
470.28
627.04
783.80
940.56

שעת ליווי בחישוב חודשי 450.00

הטבות נלוות לדיור ) +100%מיוחדת(
ביטוח שנתי למעלית /מעלון
שער חשמלי
דוד שמש
קולטים
הלוואה לשיפוצים

עזרת הזולת  -משקולות
מס מש'
אחוזי נכות
04
40% - 49%
06
50% - 59%
08
60% - 69%
10
70% - 79%
12
80% - 100%

הלוואות לשיקום עצמאי  /כלכלי ראשון

244
1,234
2,335

 .1משקולת= ₪ 78.38

מענק מעלית לנכים
תשלום 56
מענק לתחילת שנת הלימודים-
לנכים המתקיימים מתגמולי
קיום

תשלום 281

אחוזי נכות

תשלום

20% – 24%
25% – 34%
35% – 49%
50% – 69%
70% – 99%
100% – +100%

16,920
27,175
53,080
106,785
129,190
161,130

ניידות – דמי נסיעה

ניידות – רכב מדינה
סכום
רמה
4,691
1
5,758
2
 3עיוור המחזיק ברכב 2,603
מדינה

רמה
1
2
3

סכום
257.0
358.0
286.0

תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 2014
אחוזי נכות

שיעור המענק בש"ח

2,040
10% - 19%
9,165
20% - 49%
18,330
50% - 69%
22,915
70% - 99%
27,500
100%
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני
נכון לשנת 2014
) + 100%למעט קוואדרופלגים( 30,545
) + 100%קוואדרופלגים( 38,182
החזר מס קניה לפריטים אישיים
נכים  10% - 19%ומשפחות חד הוריות
נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר
 1/4/87וכן משפחות חד-הוריות ,זכאים להחזר
מס קניה עבור  4פריטים בלבד ,באופן חד פעמי
כמפורט להלן:
מכונת כביסה
מקרר חשמלי
874
1,584
טלוויזיה צבעונית
תנור אפיה
1,011
1,078

תגמול טיפול רפואי )תט"ר(
נשוי +
רווק  /נשוי
תקנה
 14א 1

5,574.99

7,225.99

 15כפוף
 14א 4
השלמה

4,071.75
2,789.78

3,612.99

תגמולים
10%
15%
19%
20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%
90%
100%
+100%

427.57
641.35
812.38
855.14
1,282.71
1,710.28
2,137.86
 1%נכות= ₪ 42.75

2,565.43
2,993.00
3,420.57
3,848.14
4,275.72
5,986.01

ניידות – רכב רפואי
רמה

סכום

רמה

סכום

ב5+
ב15+
ג5+

1144.50
1253.50
1504

ד30+
ד40+
ד25+

2266.60
2441
2645

)עיוורים(

מענקי דיור לנכים
א .מחוסר דיור – הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(
נכות של 35% - 49%
נכות של 50% - 89%
נכות של 50% - 89%
נכות של 90% - 100%

פגוע גפיים תחתונות
פגוע גפיים תחתונות
בכל סוגי הפגימות
בכל סוגי הפגימות

עד 30,982
עד 93,040
עד 62,057
עד 114,077

ב .החלפת דיור – נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה
לקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(
נכות מ  35% -ומעלה
נכות מ  60% -ומעלה
נכות של 90% - 100%

פגוע גפיים תחתונות
פגוע לב או ריאות
בכל סוגי הפגימות

עד 62,057
עד 62,057
עד 62,057
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תגמולי
המקבלים תגמולי
נכים המקבלים
– ללנכים
חג –
מענק חג
מענק
קיום
קיום
תשלום
רמה
תשלום
רמה
310
11
310
621
22
621

לנכים
מיוחדים לנכים
מענקים מיוחדים
מענקים
תשלום
רמה
תשלום
רמה
11
22
33

חובות
לכיסוי חובות
סיוע לכיסוי
סיוע
רמה
רמה
10%
10% -- 49%
49%
50%
50% -- 100%
100%

חד
אישה(( חד
לנכה ))אישה
לידה לנכה
מענק לידה
מענק
ומעלה((
נכות
50%
הורית )) 50%נכות ומעלה
הורית
5,833
תשלום 5,833
תשלום

750
750
1,208
1,208
1,811
1,811

או
ביתי או
לציוד ביתי
שנתי לציוד
מענק שנתי
מענק
חשמל
מוצאי
4
ברכישת
השתתפות ברכישת  4מוצאי חשמל
השתתפות
לנכים
לנכים
תשלום
רמה
תשלום
רמה

תשלום
תשלום
37,430
37,430
56,780
56,780

11
22
33
44

לנכים
טלפון לנכים
בהוצאות טלפון
השתתפות בהוצאות
השתתפות
88
88
10
10

טלפון
התקנת טלפון
התקנת
טלפון
העתקת
העתקת טלפון
רפואיים
מטעמים
נכה
של
למגבלותיו
דירה
להתאמת
מענק
מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
20%
דירת
20%--49%
49%
או דירת
נכה או
של נכה
דירתו של
להתאמת דירתו
שינויים להתאמת
שינויים
עמם
בה
מתגורר
שהוא
35%
נכה
או
ומעלה
50%
הוריו שהוא מתגורר בה עמם
הוריו
 50%ומעלה או נכה 35%
תחתונות
גפיים תחתונות
פגוע גפיים
פגוע
+
100%
נכה
+100%
של נכה
הוריו של
דירת הוריו
להתאמת דירת
שינויים להתאמת
שינויים
הוריו
בבית
לביקורים
משותק לביקורים בבית הוריו
משותק
מיוחדת
שכירות
 +מיוחדת
+100%
100%
בתנאי שכירות
דירה בתנאי
להתאמת דירה
שינויים להתאמת
שינויים
דירה
החזרת
או
/
ו
משותק
נכה משותק ו/או החזרת דירה
עבור נכה
עבור
לקדמותה
מושכרת לקדמותה
מושכרת
מעלון
35%
התקנת מעלון
התקנת
נכה 35%
או נכה
ומעלה או
 50%ומעלה
50%
תחתונות
גפיים תחתונות
פגוע גפיים
פגוע

685
685
988
988
685
685
988
988

18,079
18,079
28,333
28,333
28,333
28,333
28,333
28,333
108,686
108,686

תשלומים
סוציאליים --תשלומים
שירותים סוציאליים
שירותים
לנכים
סוציאליים לנכים
לשירותים סוציאליים
לשירותים
תשלום
רמה
תשלום
רמה
19,617
11
19,617
65,287
22
65,287
וקייטנות--
בצהרונים וקייטנות
השתתפות בצהרונים
השתתפות
נכות
מדרגת
)) PTSDמדרגת נכות
נכים PTSD
לילדי נכים
לילדי
ומעלה((
 30%ומעלה
30%
צהרון
קייטנה
צהרון
קייטנה
338
1,423
338
1,423
נסיעה
בהוצאות נסיעה
השתתפות בהוצאות
השתתפות
לעיוורים
וללימודים לעיוורים
לעבודה וללימודים
לעבודה
1,811
תשלום 1,811
תשלום
לנכים
דירה לנכים
ברכישת דירה
סיוע ברכישת
סיוע
מיוחדת((
נכות
)) +נכות מיוחדת
+100%
100%
תשלום
רמה
תשלום
רמה
1,668,400
11
1,668,400
1,401,500
22
1,401,500

לעיוורים
הקראה לעיוורים
שעות הקראה
אימון שעות
אימון
21
תשלום 21
תשלום

לילדי
צהרון לילדי
או צהרון
במעון או
השתתפות במעון
השתתפות
ראש
נפש//ראש
פגוע נפש
נכה פגוע
נכה

מחירון רכב רפואי יציג לאחר הפחתת מע"מ בשיעור  -1%עדכני לחודש אוקטובר 2015
תשלום
תשלום
2,916
2,916

סמ"ק

עצמית
השתתפות עצמית
השתתפות
350
350
דגם רכב

מחיר למשהב"ט ₪ -

מחיר לצרכן )שווי שוק(₪ -

הערות

129.880עדכני לחודש אוקטובר 2015
מע"מ בשיעור -1%
לאחר הפחתת
רפואי יציג
מחירון רכב
128.800
1600
קורולה GLI
טויוטה
2015
 - 1%עדכני לחודש אוקטובר
הפחתת מע”מ בשיעור
לנכים לאחר
יציג
רפואי
מחירון רכב
החדשה

דגם רכב
1800סמ"ק
אלגנט 5
הונדה סיוויק
דלתות
1600
טויוטה קורולה GLI
2000
הונדה  CRVאקזקיוטיב
החדשה
מיצובישי דזרט בנפח
2002
הונדה סיוויק אלגנט 5
1800
 3200סמ"ק
דלתות
בנפח
שברולט
20003800
אימפלהאקזקיוטיב
הונדה CRV
דגם
ק
"
סמ
3600
מיצובישי דזרט בנפח
2002
 MDILסמ"ק
3200 TZ
שברולטסי220 -
מרצדס
המשמש
אימפלה בנפח
רכב רפואי 3800
כמונית לשיקום
 3600סמ"ק דגם
רכב רפואי המשמש
כמונית לשיקום

MDIL TZ
מרצדס סי220 -

למשהב"ט ₪ -
מחיר
138.600

 143.600שוק(₪ -
מחיר לצרכן )שווי

128.800

129.880

138.600

250.000
320.000

143.600

234.689
250.000
294.400

257.900
250.000
320.000

148.900
234.689

257.900

250.000
294.400

148.900

הערות
סיוויק ספורט.
זהה להונדה

זהה להונדה סיוויק ספורט.

קיימת מחלוקת בנוגע לסוג
הרכב ,הנושא טרם סוכם.
למחיר
קיימת
בנוגעלסוג
מחלוקת בנוגע
קיימת מחלוקת
הרכב
טרםשל
הנושאשוק(
לצרכן) ,שווי
סוכם.
הרכב
מכוח הסכם מנכל יוני 2011

קיימת מחלוקת בנוגע למחיר
לצרכן )שווי שוק( של הרכב
מכוח הסכם מנכל יוני 2011

הבהרות למימוש הזכאות לרכב
.1
.2
.3
.4
.5
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נכה הרוכש רכב יציג בהתאם לזכאותו ,כמפורט לעיל ,יקבל סיוע עד לגובה מחיר משהב"ט.
מזכאותולרכב
יקרהזכאות
מימוש
הבהרות
הבסיסית ,יקבל סיוע עד לגובה מחיר לצרכן )שווי שוק( של הרכב היציג לו הוא זכאי.
הרוכשל רכב
נכה
הרכבט.החדש שרכש.
לגובה
עדסיוע
יקבל
הרכב היציג
ממחיר
יציגנמוך
במחיר
הרוכש רכב
משהב"
עדמחיר
לגובה
זכאי,סיוע
הוא יקבל
כמפורטלולעיל,
לזכאותו,
בהתאם
הרוכש רכב
נכה נכה
.1
אחזקה
חודשי
38
בתום
חדשה
התאמה
/
ההחלפה
תהליך
את
להתחיל
רשאי
,
ש
"
ע
נקוב
מותאם
רכב
שברשותו
נכה נכה הרוכש רכב יקר מזכאותו הבסיסית ,יקבל סיוע עד לגובה מחיר לצרכן )שווי שוק( של הרכב היציג לו הוא זכאי.
.2
חודשים.
העומדתעדעל 42
המקורית
האחזקה
התהליך בתום
רכבאת
לסיים
נכהמנת
וזאת על
החדש שרכש.
לגובה הרכב
יקבל סיוע
הוא זכאי,
תקופתהיציג לו
ממחיר הרכב
במחיר נמוך
הרוכש
.3
ללא צורך
מהנדס
לבדיקת
ישירות
ההחלפה /יופנו
מגבלותיהם,
עקב
התאמת
משותקים ו/
אחזקה
חודשי
בתום 38
חדשה
התאמה
תהליך
רכבאת
להתחיל
המבקשיםרשאי
קטועיםנקוב ע"ש,
נכיםמותאם-
או רכב
שברשותו
נכים נכה
.4
להתאמת רכב
בוועדה
בהפנייתם
בתום .תקופת האחזקה המקורית העומדת על  42חודשים.
את התהליך
לבדיקה לסיים
וזאת על מנת
.5

נכים משותקים ו/או נכים קטועים המבקשים התאמת רכב עקב מגבלותיהם ,יופנו ישירות לבדיקת מהנדס ללא צורך
בהפנייתם לבדיקה בוועדה להתאמת רכב.

למרות שלא נפגע מהטיל
נקבעו לו  50אחוזי
נכות לצמיתות

עו"ד דותן לינדנברג

תושב רהט בן  32שטיל נפל מטרים ספורים מכיתת הלימוד בה
למד במכללת ספיר ,יהיה זכאי ל 50-אחוזי נכות לצמיתות למרות
שלא נפצע פיזית מהטיל .משמעות ההחלטה היא כי יקבל
במצטבר מאות אלפי שקלים :תשלומים רטרואקטיביים וקצבה
חודשית לכל ימי חייו .כך עולה מהחלטת ועדה רפואית של
הביטוח הלאומי.
במקצועו,

מגבלותיו .טענה זו מתחדדת

הרצפה ובסטודנט אותו הכיר,

הלאומי

ביתר שאת לנוכח גילו המוקדם

במצב אנוש .תוך כדי ,נשמעה

באמצעות עו"ד דותן לינדנברג

ומשכך יש לראות בו כנכה

אזעקה נוספת מה שהכניס

העוסק בתחום נזקי הגוף,

הזכאי לקצבה חודשית.

אותו ללחץ מיוחד.

לאחר שנדחה מספר פעמים

עוד נטען ,כי כתוצאה ישירה

בימים אלה המוסד לביטוח

על ידי המוסד לביטוח לאומי

מחוליו,

הטיפולים

לאומי הודיע לעו"ד לינדנברג

בטענה כי לא איבד את כושר

הרפואיים

האינטנסיביים

כי בכוונת המוסד לערער על

עבודתו ברמה הנדרשת לשם

והרבים שעבר ,לא חלה כל

החלטת הוועדה הרפואית של

קבלת קצבה חודשית.

הטבה במצבו ,ור' ימשיך לסבול

הביטוח הלאומי ,בפניה לבית

מהפגיעות

הדין האזורי לענייני עבודה

הסטודנט,
תבע

את

פקיד
הביטוח

עורך הדין הפנה את הסטודנט

לשארית

וחרף

חייו,

ומההגבלות כתוצאה מפעולת

בבאר שבע.

לשם עריכת מספר בדיקות

האיבה.

עו"ד לינדנברג :חשוב לדעת כי

לרופאיו

המטפלים

בקופ"ח

נוספות אשר יש בכוחן לשנות

הסטודנט,

לנפגע

הפרעה במצב הרוח ,הפרעת

את החלטת המוסד לביטוח

פעולות איבה לאחר שראה

חרדה ,תולדה של טראומה

לאומי .לאחר ביצוע הבדיקות

לפני כ 6-שנים איך סטודנט

עקב פעולת איבה )נפילת טיל

הנדרשות הוגשה על ידי משרד

נפצע אנושות מאותו טיל ומת

בסביבה קרובה( מוכרת על ידי

עורכי הדין דותן לינדנברג

מפצעיו מאוחר יותר .ביום

המוסד לביטוח לאומי ומופיעה

תביעה לביטוח לאומי בטענה

נפילת הטיל הוא למד בחדר לא

בספר התקנות "קביעת דרגת

כי בשל מצבו הרפואי הוא

ממוגן במכללת ספיר ,הופעלה

נכות" המשמש את הוועדה

לתפקד ,איבד את

אזעקת צבע אדום וכשיצא

הרפואית בהתאם ,שעה שהיא

כושר עבודתו ואינו מצליח

מכיתת הלימוד הלא ממוגנת

נדרשת לקבוע דרגת נכות.

נוכח

הבחין באנשים שפופים על

מתקשה

לשוב למעגל העבודה

נחשב

www.irgun.org.il

זכויות והטבות הורים שכולים

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

הטבות כלליות

•גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים הוא
 .₪ 6923.49שיעור התגמול להורה בודד הוא
 80%מהתגמול לזוג הורים .₪ 5538.73

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

•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  ₪ 500לזוג הורים ועד  ₪ 400להורה בודד
לא יחשבו כהכנסה לעניין זה .גובה התוספת
 ₪ 1,133לזוג הורים ו –  ₪ 906להורה בודד.

•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

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

•קיימת זכות ערעור בנושא דיור

הנצחת החלל

•סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא מעיק
לדירת מגורים

•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

•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

•הסעות לבתי קברות

•סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית

•השתתפות במימון הוצאות לרכישת חלקת
קבר והקמת מצבה להורי החלל

•השתתפות במימון שיעורי נהיגה

•הנצחה ממלכתית

שירותי טיפול ,ייעוץ והדרכה
•טיפול
הסוציאליים

ישיר

באמצעות

העובדים

•קבוצות תמיכה
•טיפול פסיכולוגי באמצעות
חיצוניים להורים ולאחים

מטפלים

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
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•שיעורי נהיגה :הורים חסרי רישיון נהיגה
הלומדים נהיגה ,זכאים למענק של עד
 ₪ 1,566שקל כנגד קבלה.

מענק לרכישת קלנועית
•מענק השתתפות לרכישת קלנועית להורה
שכול -הורה המוגבל בניידות מפאת מצבו
הרפואי וזקוק לשימוש אישי בקלנועית ,יהיה
זכאי לסיוע ברכישתה אחת לחמש שנים.
הסיוע ברכישת קלנועית יינתן כתחליף לסיוע
לרכישת רכב ,זוג הורים שכל אחד מהם
זקוק לקלנועית ,יהיו זכאים ,כל אחד בנפרד,
לקבלת סיוע לרכישת קלנועית בודדת או
לרכישת קלנועית זוגית שתשמש את שניהם.
הורה שברשותו רכב שנרכש בסיוע האגף,
ואשר בן/בת זוגו (המוכר גם הוא במעמד
הורה שכול) זקוק/ה לקלנועית ,יהיה בן/בת
הזוג זכאי לסיוע לרכישת קלנועית בודדת.

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–  4שנים ( 48חודשים)
•הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 1/1/14
•לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים יינתן
מענק בסך  ₪ 47,396והלוואה בגובה 31,594
₪
•לרכישת רכב ראשון להורים שאינם נוהגים
יינתן מענק בסך  ₪ 31,594והלוואה בגובה
₪ 23,180

החלפת רכב
•להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן להורים
נוהגים מענק בסך  ₪ 38,961והלוואה בגובה
₪ 23,180
•להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן להורים
שאינם נוהגים מענק בסך  ₪ 25,974והלוואה
בגובה ₪ 23,180
•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  60יום 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
•ההשתתפות בטיפולים אלטרנטיביים הינה
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עבור עד  20טיפולים לשנה ועד  ₪ 50לטיפול
•השתתפות במימון טיפולי פוריות עד לסך
		
של של ₪ .24,206
•סופגנים למבוגרים
•השתתפות במימון עדשות משקפיים או
עדשות מגע להורים אחרי ניתוח עיניים או
במקרים של מחלת עיניין כרונית.
•השתתפות במימון עדשות טלסקופיות
ועדשות מיקרוסקופיות להורים בעלי תעודת
עיוור

דיור מוגן ,בית אבות לסיעודיים
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 על פי הכנסתם ומצבם
המשפחתי .אם הם נכנסים 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 שהם מבקשים להיכנס
אליו 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  3שנים
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

הטבות המוענקות על ידי רשויות
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 ניתנות
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
•גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים הוא
 .₪ 6923.49שיעור התגמול להורה בודד הוא
 80%מהתגמול לזוג הורים .₪ 5538.73

מלגות להשכלה גבוהה

הארגון היציג מזמין את חבריו ובני משפחתם מדרגה ראשונה לקבל מלגת לימודים
להשכלה גבוהה
קריטריונים לקבלת מלגת לימודים להשכלה
גבוהה:

הנדרשים ,יש לשלוח בסיום הסמסטר
הראשון ללימודים.

מלגות ואין הארגון מתחייב למלא אחר כל
הבקשות שתוגשנה.

 .1.1מלגת לימודים להשכלה גבוהה ,תינתן
אך רק לחבר בארגון נפגעי פעולות איבה או
לבן משפחתו מדרגה ראשונה בלבד.

 .1.8לא ניתן להגיש בקשה למלגה עבור
שנים קודמות שעבורן לא הוגשה בקשה ולא
היה תקציב בארגון למטרה זו.

מקרים חריגים שיבואו לדיון בפני הועדה,
יחויבו בצרוף המסמכים הרלוונטיים.

 .1.2תנאי לזכאות לקבלת מלגה -חברות
בארגון היציג של מבקש/ת המלגה (או בן
משפחתו מדרגה ראשונה בלבד) לאורך
תקופה של  12חודשים רצופים.

 .1.9בקביעת הזכאות למלגה תיקח הועדה
בחשבון את מצבו הכלכלי וכן המצב
המשפחתי של הנפגע.

 .1.3המלגה תינתן רק לסטודנטים שלומדים
במוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר
אקדמאי שמוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה בארץ בלבד – לא יוכרו לימודי חו"ל
לצורך הזכאות למלגה.
 .1.4הזכאות למלגה הינה עד פעמיים למשך
כל תקופת תואר הלימודים של זכאי/ת
המלגה.
 .1.5חבר ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון
היציג -זכאי לקבלת מלגה בכל גיל.

 .1.10הזכאים לקבלת מלגה הם רק אלו אשר
לומדים לתואר ראשון.
 1.11לא ניתן להגיש במקביל בקשת סיוע
לימודים מקרן סיוע של הארגון ואו קרן
אחרת בארגון.
 1.12יש להגיש את הבקשה עד לתאריך
 ,31/03/2016בקשות אשר תגענה לאחר
מועד זה לא תידונה השנה.
סכום המלגה:

 .2חובה לצרף לטופס בקשת המלגה את
המסמכים הבאים:
 .2.1צילום ת.ז .של הנפגע/ת  +ספח  +ת.ז של
האדם שאליו ממוענת המלגה.
 .2.2צילום תלוש הגמלה של הנפגע/ת של
החודש האחרון.
 .2.3אישור המוסד להשכלה גבוהה שאכן
התואר מוכר על ידם .
 .2.4אישור על גובה שכר הלימוד לשנת
הלימודים.
 .2.5העתקים של כל הקבלות על תשלום
שכר הלימוד לשנת הלימודים.

 .1.6סטודנט ממשפחת חברי הארגון מדרגה
ראשונה בלבד ,יהיה זכאי למלגות עד הגיעו
לגיל .35

חלוקת המלגות מותנית במקורות כספיים
מתרומות העומדים לרשות ועדת רווחה.

 .2.6חתימה על טופס התחייבות – המצורף
לבקשה.

גובה סכום המלגה יעמוד על סך של עד
.₪ 1,750

בקשות שלא יצורפו להם המסמכים
הדרושים ,לא יידונו.

 .1.7את טופס הבקשה למלגה עם המסמכים

מלגות יחולקו בתנאי וקיים כסף בקרן
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זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה .בהוראות חלים
לעתים שינויים ,לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ ,יש לפנות למשרדי ארגון
נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי
הנצחה
מענק והלוואה להנצחת החלל
קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,762₪
בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד
פעמית של עד .₪ 7,507
זיכוי מס על הוצאות להנצחה
לפי פקודת מס הכנסה“ :אדם שבשנת מס
פלונית החל משנת המס  1971הוציא סכומים
להנצחת זכרו של בן משפחתו שהנו חלל
שנספה במערכה ,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
אלמן/ה ויתום/ה המתגוררים בחו”ל זכאים
אחת לשנה לקבל מימון בסמוך ליום האזכרה
השנתית או בסמוך ליום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה ,כדי לפקוד
את קבר יקירם בארץ .המימון כולל :תשלום
כרטיס טיסה הלוך ושוב ,ושהייה בבית מלון
בארץ עד שבעה ( )7ימים.
חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה
אלמן/ה זכאי/ת ל–  ₪ 5,331בעבור רכישת
חלקת קבר ו–  ₪ 4,537בעבור הקמת מצבה.

לימודים
שיקום תעסוקתי לאלמן/ה
אלמן/ה ללא מקצוע ,השכלה או התאמה
תעסוקתית ,שאינם עובדים ואין להם הכנסה
מלבד תגמולים ,יכולים לקבל הלוואה לקבלת
עסק או לביסוס עסק קיים שבבעלותם או
כניסה לשותפות בעסק שיהווה בעבורו/ה
מקור פרנסה .עליהם לפנות לעובד הרווחה
לבירור הזכאות ולהגיש תכנית עסק מתאימה
לכישוריה ,בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי
הלוואה של עד  ₪ 103,030לשיקום ראשון
הלוואה של עד  ₪ 19,000לביסוס עסק
יש לפנות בנושא לעובד/ת הרווחה קביעת
הזכאות לסכום הסיוע ידונו בוועדה לשיקום
כלכלי עצמאי.
לימודים והכשרה מקצועית
אלמן/ה ללא מקצוע או השכלה ולא הכנסה
מעבר לתגמוליה זכאי/ת למימון לימודים או
הכשרה מקצועית לצורך שיקומה התעסוקתי.
הסיוע הינו חד פעמי בסכום המקובל עד
לקבלת תעודה מקצועית או תואר ראשון.
יש להגיש לעובד/ת הרווחה אישור קבלה
ללימודים ,גובה שכ”ל והצהרה אם גוף אחר
משתתף בשכר הלימוד.
שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית
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אלמן/ה זכאית לסיוע חד פעמי במימון מכינה
קדם אקדמאית .לשם כך יש להגיש :אישור
הרשמה למכינה וקבלות על התשלום .הצהרה
אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד .אלמן/ה
במעמד חיילת משוחררת פתורה מתשלום
למכינה.
שכ”ל בקורס הכנה לבחינות פסיכומטריות או
למבחן אמיר:
אלמן/ה זכאי/ת להחזר שכ”ל להכנה למבחן
פסיכומטרי או למבחן אמיר ,הסיוע הינו חד
פעמי עד סך  .₪ 4,000יש 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  30מתגוררים עמם,
זכאי/ת לסיוע בשכר דירה עד  650$לחודש,
בתנאי ששכר הדירה אינו עולה על .845$
סידור ראשון – הלוואה עד .₪ 20,000

הטבות כללית
אירוע משפחתי
הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל
אחד מילדי החלל .בר/בת מצווה :אלמן/ה
זכאי/ת להלוואה עד סך  .₪ 3,764נישואי
יתום :אלמן/ה זכאי/ת למענק בסך של 9,084
 ₪ולהלוואה בסך .₪ 9,216
הלואה לכל מטרה
אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לכל מטרה
אחת לשלוש שנים בסך .₪ 6,836
פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו
אלמן/ה פטור/ה מתשלום אגרת טלוויזיה
ורדיו ,ביטוח לאומי משלם לרשות השידור,
השולחת בתחילת כל שנה הודעה על פטור
לכתובת האלמן/ה.

סיוע בדיור
סיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור:
רכישת דירה ראשונה או החלפתה או החזר
משכנתא וכן לשיפוץ הדירה .יש לפנות עוד
בשלב התכנון לאחראי/ת דיור בסניף הביטוח
הרלוונטי כדי לקבל הסבר מלא ומעודכן
בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה
מענק :אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה
בבעלותו/ה דירה ,ויש לו/ה עד  3יתומים
זכאי/ת לקבל מענק של עד .₪ 215,077
אלמן/ה מחוסר/ת דיור במצב שצוין לעיל ויותר
מ –  3יתומים ילדי החלל שטרם מילאו להם
 30ואינם נשואים או מתגוררים עימו/ה זכאי/ת
לתוספת מענק של עד  ₪ 16,235לכל יתום
נוסף .אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת למענק

של עד  .₪ 67,614הלוואה :לאלמן/ה קיימת
זכאות של עד .₪ 274,451
החלפת דירה
הלוואה :אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת
דירה או לכיסוי משכנתה ,יכול/ה להסתייע
בהלוואה של עד  .₪ 137,221הסיוע המרבי
להחלפת דירה לא יעלה על הפער בין מחיר
הדירה הנמכרת למחיר הדירה הנרכשת,
כנקוב בחוזי המכירה והרכישה .מענק :אלמן/ה
שילדיהם היתומים מתחת לגיל  ,30אינם
נשואים ,ולא נעזר/ה בסיוע לרכישת דירה
או לכיסוי משכנתה ,זכאי/ת למענק של עד
 ₪ 175,691ממנו ינוכו  20%מהמחיר שקיבל/ה
ממכירת הדירה וסך של  ₪ 16,235עבור כל
ילד נוסף .אלמן/ה ללא ילד מחלל ,או אלמן/ה
שילדיהם היתומים מעל גיל  ,30ולא קיבל/ה
סיוע לאחת ממטרות הדיור -זכאי/ת למענק
של עד  ₪ 67,614בניכוי  20%מסכום מכירת
הדירה או חלקה בדירה.
כיסוי משכנתה
לכיסוי משכנתה שניטלה בטרם הכרה כאלמן/ה,
יינתן סיוע בכפוף לכללים המפורטים בהוראות
האגף.
שיפוץ דירה
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד ₪ 58,174
לשיפוץ הדירה או להרחבתה .למענק של עד
 ₪ 27,028זכאות במידה ולא קיבל/ה בעבר
מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
שכר דירה
יש לפנות לאחראית דיור לבירור הזכאות:
לאלמן/ה מחוסר/ת דיור ,שהילדים הם ילדי
החלל וטרם מלאו להם  30שנה והמתגוררים
עמם יינתן שכר דירה בשנה הראשונה
והשנייה להתאלמנות .לאלמן/ה הורה לילדי
החלל המחליף/ה דירה ,והמתגורר/ת בדירה
מושכרת עד למועד כניסתה לדירה הנרכשת,
יינתן סיוע בשכר דירה התלוי במצבה הכלכלי
ובגיל הילדים .מתן הסיוע כרוך בהשתתפות
עצמית .לאלמן/ה השוכר/ת דירה ומשכיר/ה
את דירתו/ה שבבעלותו/ה ,מפאת גיל או מצב
רפואי או מסיבה אישית מיוחדת ,והמתקשה
מפאת הכנסותיו/ה לממן הפער בין הדירה
המושכרת לדירה הנשכרת ,אפשר להציע
השלמה לדמי שכירות .לאלמן/ה המתעתד/ת
לעזוב קיבוץ ,ואין בבעלותו/ה דירה ,קיימת
אפשרות לסיוע במימון שכר דירה לתקופה
מוגבלת בזמן .לאלמן/ה הנאלץ/ת לעזוב בית
באזור סיכון ביטחוני גבוה ולכן אינו/ה יכול/ה
להשכירו או למכרו ,יינתן סיוע בשכר דירה.
סיוע להתארגנות בדירה
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית של עד
.₪ 24,390
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רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב (חובה ומקיף)
אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה
ומקיף לרכב .המענק מצורף לתגמול בחודש
ינואר ומותנה בהגשת חידוש אגרת רישיון
(טסט) לרכב על שמו/ה בשנה שחלפה .גובה
המענק לשנת  2013הוא .₪ 4,036
אגרת רישיון רכב (טסט)
אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון לרכב
בבעלותו/ה ,עד סך  .₪ 1,756יש לשלוח
לעובד/ת הרווחה צילום של 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
והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 47,504והלוואה עד .₪ 22,409
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 42,062
והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 33,243והלוואה עד .₪ 22,409
שיעורי נהיגה לאלמן/ה
אלמנה זכאית להשתתפות של עד ₪ 2,167
בעבור מימון שיעורי נהיגה.
תשלום דמי ניידות
אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב ,ולא נעזר/ה
במענק לרכישת רכב בארבע השנים
האחרונות ,יקבל דמי ניידות בסך ₪ 387
לחודש.
מענק לרכישת קלנועית
אלמן/ה הזקוק/ה לקלנועית ,מפאת גיל ונכות
פיזית ,זכאי/ת אחת לארבע שנים למענק
בסך  ₪ 15,258לרכישתה ,כחלופה למענק
רכישת רכב.
רכב שיקום כלכלי
רכב ראשון :אלמן/ה המבקש/ת לרכוש רכב
מסחרי לשיקום הכלכלי ,במקום רכב אישי
או קלנועית ,זכאי/ת לפטור מיסים בסכום
של עד  ₪ 54,000ולהלוואה של עד .₪ 65,00
להחלפת רכב :שיעור המענק יחושב בהתאם
לשנות החזקת הרכב .הלוואה הינה בסך
.₪ 18,500

סיוע רפואי
מימון תרופות
אלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות
לטיפול קבוע או ממושך .טיפול קבוע :יש
להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות
מרופא מטפל ,את המינון החודשי ,ולצרף דו”ח
ניפוקי תרופות מקופת החולים או קבלות
משלושת החודשים האחרונים .לאחר אישור
הבקשה ,יינתן לפונים החזר חודשי במשך שנה
שלמה .בתום שנה זו יש להגיש מחדש בקשה
לאישור החזר חודשי .לתרופה שעלותה ₪ 400
ויותר ,יש לחדש אישור של שלושה חודשים.

טיפול לא קבוע :יש לרכז הגשת קבלות בסך
 ₪ 200לפחות ולצרף מכתב מרופא מטפל .אין
החזר על תרופה שעלותה פחות מ ₪ 25 -ולא
לתוסף מזון וויטמינים.
התייעצות רפואית
אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד  ₪ 845בשנה על
ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך או
ניתוח שאינם קוסמטיים.
לחצן מצוקה
אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך  ₪ 348לשנה או
 ₪ 29לחודש בעבור מנוי ללחצן מצוקה ,וזאת
בתנאים הבאים :אלמן/ה מגיל  65ומעלה.
אלמן/ה לפני גיל  65החולה במחלה כרונית .יש
להגיש אישור מרופא מומחה.
קרדיו – ביפר ומוקד לב
מימון למנוי יינתן לאלמן/ה בגין מחלת לב.
יש להגיש אישור מקרדיולוג .אלמ/ן הרוכש/ת
מנוי פרטי בחברת שח”ל או נטל”י ,זכאי/ת
להנחה בתעריפים.
נעליים אורתופדיות
אלמן/ה זכאי/ת למענק של עד ₪ 977
בשנה לרכישת נעליים אורתופדיות במכון
מיוחד ובאישור אורתופד .הזכאי/ת חייב/ת
בהשתתפות עצמית בסך  .₪ 311יש להגיש
אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון.
משקפיים לכבדי ראייה
•השתתפות במימון עדשות משקפיים או
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים
או במקרים של מחלת עיניין כרונית.
•השתתפות במימון עדשות טלסקופיות
ועדשות מיקרוסקופיות לאלמנים/ות בעלי
תעודת עיוור
אביזרי עזר רפואיים
אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון פאה
ותותב לשד ,ומכשירי עזר נוספים כהשלמה
למימון (אם קיים) ממשרד הבריאות או מקופת
החולים.
נסיעות לטיפול רפואי
אלמן/ה הזקוק/ה להסעה לטיפול בבית חולים
או במרפאת מומחים ,לרבות טיפול דיאליזה
וטיפול כימי או קרינתי ,זכאית להחזר הוצאות
נסיעה במונית או באמבולנס :עשר נסיעות
בחודש (חמש הלוך ושוב) .יש להגיש לעובד/ת
הרווחה :אישור מרופא מטפל על אי -היכולת
לנסוע ברכב ציבורי וקבלות מקור ,או אישור
על חלקה של קופת חולים במימון נסיעות
אלה.
החלמה לאחר אשפוז
אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות בבית
חולים או טיפול כימי או קרינתי ,זכאי/ת
להחזר תשלום שהייה במלון עד שבוע ,לפי
 ₪ 325ליום וזאת לאחר מיצוי החזר (אם ניתן)
מקופת חולים או מביטוחים משלימים .הסיוע
יינתן פעם אחת בשנה ,בתוך שישה שבועות
מתום האשפוז או הטיפול .יש להגיש אישור
רפואי וקבלה לעובד/ת שיקום.
מוצרי ספיגה
אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם לבית

או לבית האבות שבו שוהים מחברת התרופות
המספקת למל”ל .ניתן להסדיר זאת בפנייה
לעובד/ת הרווחה.
טיפולי שיניים
אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  18זכאים להחזר
תשלום לטיפול שיניים .יש להגיש לעובד/ת
הרווחה :קבלות מקור ותוכנית טיפול .אלמן/ה
זכאי/ת להחזר של  50%ועד  ₪ 15,000בשנה.
יתום זכאי להחזר של  ,50%ועד  ₪ 4,000בשנה.
ביטוח בריאות
אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח
בריאות זכאית לביטוח בריאות מלא 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
המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה
המיועדות לסייע ולהקל בהסתגלות לחיים
בצל האובדן.
קשר עם מתנדבים
אלמן/ה המעוניין/ת בקשר עם מתנדב/ת
מטעם המוסד לביטוח לאומי ,מוזמן/ת לפנות
לעובד/ת סוציאלי/ת.
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני
אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי,
זוגי ,משפחתי) במשך שנה ועד שלוש שנים.
משכו יוארך על סמך שיקול מקצועי .אלמן/ה
רשאית לצרף לטיפול בעל או בן זוג ,בתעריף
פרטני ,ותקבל הפניה מהאגף או החזר
לאחר הגשת קבלות .אלמנה ללא ילד מחלל,
זכאית לטיפול עם ילדיה ,בתעריף פרטני,
ותקבל החזר לאחר הגשת קבלות בלבד.
לפני תחילת הטיפול ,יש לקבל מעובד/ת
סוציאלי/ת אישור למטפל ,ולחדש כל שנה
אישור להמשך המימון.
ייעוץ פסיכיאטרי
אלמנה הנמצאת בטיפול נפשי ,זכאית
פעם בשנה להחזר תשלום לייעוץ עם רופא
פסיכיאטר.

דיור מוגן ,בית אבות ,עזרה לזולת
דיור מוגן
אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ,הנכס אינו
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה כפיקדון
זכאי/ת למענק חד-פעמי בסך .₪ 36,180
תנאי נוסף לקבלת המענק הינו קיום מחלקה
סיעודית במקום הסיעודי.
אשפוז סיעודי
אלמן/ה זכאי/ת למימון אשפוז סיעודי ,בתעריף
משרד הבריאות .גובה הסיוע תלוי בהכנסות
של האלמן/ה כולל התגמול מביטוח לאומי.
התשלום יינתן לאלמן/ה כהטבה בתגמול
החודשי או יועבר ישירות לבית האבות.
מטפלת סיעודית
אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית ,זכאי/ת
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להשתתפות במימון מטפל/ת סיעודי/ת.
הזכאות והיקפה ייקבעו לפי “דוח תפקוד”
שימלא רופא המשפחה .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת טופס תפקוד.
מרכז יום לזקן
אלמן/ה שאושר להם מימון למטפלת סיעודית
בביתם ,יכול/ה להמיר חלק מהשעות לטובת
ביקורים במרכז יום לזקן .נדרש לבקש אישור
להמרה מעובד/ת הרווחה.
העסקת עובד זר
היתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו
באחריות יחידת סמך במשרד התעשייה
והמסחר .ניתן להיעזר במוסד לביטוח לאומי
להעברת המסמכים.

מצוקה כלכלית
הלוואה לכיסוי חובות
אלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה
מנפילת החלל או המתקשה להחזיר חובות
שקדמו לנפילתו ,למוסדות הקשורים בעניין
העסקי ,יוכלו לקבל הלוואה+מענק בגובה של
עד  ,₪ 58,174אם הגישו בקשה בתוך שלוש
שנים מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה
לראשונה לפי החוק.
גובה המענק 29,082
סיוע לצרכים מיוחדים
אלמן/ה הזקוק/ה לסיוע כספי שאינו כלול
בחוק יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך בחינת
הבקשה.

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה
וליתום
פטור מאגרת רישום ירושה
אלמן/ה ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת
רישום ירושה ,שהותיר חלל .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת אישור לפטור ולהציגו לבית
המשפט .ארגון נעמ”ת מספק ללא תשלום
סיוע משפטי בהגשת הבקשה לבית המשפט.
פטור בהעברת מקרקעין
אלמן/ה וכן יתום/ה עד גיל  18זכאים לפטור
מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות
מנהל מקרקעי ישראל .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת אישור עבור המנהל.
פטור מאגרת משכנתה (טאבו)
אלמן/ה וליתום/ה יש פטור מאגרת רישום
משכנתה ,בלשכת רישום מקרקעין .ניתן לקבל
מעובד/ת הרווחה את אישור הפטור שיש
להגיש לבית המשפט.
הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)
אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  40שהתייתם לפני
הגיעו לגיל  ,21זכאים להנחה במס רכישה
(שבח מקרקעין) על דירת מגורים או על רכישת
מגרש לבניית בית מגורים .זכאות להנחה
קיימת פעמיים בלבד .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת אישור לשלטונות מס ההכנסה
ולהציג חוזה רכישת דירה או מגרש.
הנחה בארנונה
אלמן/ה זכאי/ת להנחה בארנונה על דירת
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מגורים אחת .אם רשות מקומית מחייבת
בתשלום מלא ,יש לפנות לעובד/ת הרווחה.
סיוע מכספי קרנות ועיזבונות
אלמן/ה וכן יתומים מעל גיל  21יכולים לקבל
סיוע מכספי קרנות למטרות שלא הוגדרו
בחוק או בהוראות .הסיוע מיועד בדרך כלל
למימון לימודים לתואר שני .בקשה יש להגיש
לעובד/ת הרווחה במחוז הרלוונטי.

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי
יתומים שטרם להם מלאו  30שנה ,שהוכרו
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע
לשיקום וללימודים ,זכאים להלוואה חד-
פעמית של עד  ₪ 15,500לשיקום כלכלי-
עצמאי או  ₪ 9,000לביסוס עסק קיים.
מענק להקמת עסק או לרכישת רכב
יתום/ה שטרם מלאו  30שנה ,שהוכרו
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע
לשיקום וללימודים ,זכאים למענק חד-פעמי
להקמת עסק או לרכישת רכב שיהווה מקור
פרנסתו הבלעדי ,כגון רכב להובלות או
להוראת נהיגה .על היתום/ה לפנות לעובד/ת
הרווחה לבירור הזכאות ולהגיש תוכנית עסק
מתאימה לכישוריו ,בטרם יתחיל בהליך
מחייב .יתום/ה שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב
שיקומי זכאי למימון שכר לימוד בלבד.
אבחון לקות למידה
יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת
ביניים או תיכון ,זכאי/ת למימון אבחון לקות
למידה בכפוף לתעריפי “ניצן” ,ועל סמך
המלצה מגורם מקצועי .יתום/ה עד גיל 21
זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה לפי
המלצה בכתב מגורם מקצועי ,אם מומנו להם
לא יותר מארבעה אבחונים.
מימון הוראה מתקנת
יתום/ה לאחר אבחון לקות למידה ,הלומד/ת
בבית ספר יסודי ,חטיבת ביניים או תיכון,
זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-דידקטי
למימון הוראה מתקנת בסך  ₪ 55לשעה,
במשך שלוש שנים .במצב חריג יאושר המשך
מימון לשיעורים.

הטבות ליתומים מעל גיל 21
מימון טיפול נפשי
יתום/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי,
זוגי) במשך שנה ועד שלוש שנים .משכו יוארך
במקרה חריג לפי שיקולי מקצועי .ליתום/ה
עד גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות הפניה או
כהחזר כספי לאחר הגשת קבלות ובתעריפי
האגף .ליתום/ה מעל גיל  :30הסיוע יינתן
באמצעות החזר כספי בלבד ,לאחר הגשת
קבלות ובתעריפי האגף.לפני תחילת הטיפול,
יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל,
ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.
מענק נישואין ודיור
יתום/ה הנישא/ת לפני הגיע לגיל  ,30זכאי/ת
למענק נישואין בסך  .₪ 112,307יתום/ה רווק/ה
הרוכש/ת דירה לפני גיל  ,30זכאי/ת למענק

דיור בשיעור  80%מסך מענק הנישואין ואת
יתרת המענק יקבל בגיל  .30יתום/ה רווק/ה
שלא רכש/ה דירה והגיע לגיל  ,30יקבל את
מלוא מענק הנישואין.
הלוואה לנישואין ולדיור
כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית בסך
 ₪ 29,880לצורך רכישת דירה או לרגל נישואיו.

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30
תואר ראשון :יתום/ה שלא קיבלו סיוע
שיקומי ,זכאי/ת למימון לימודים לתואר
ראשון או להכשרה מקצועית .יש לפנות
בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת .מימון מכינה:
יתום/ה זכאי/ת לפטור משכר לימודי במכינה,
הניתן באמצעות המחלקה להכוונה לחייל
במשך חמש שנים מיום שחרורו מהצבא .אם
חלפו יותר מחמש שנים ,או נדחית בקשתו/ה
ביחידה להכוונת חיילים משוחררים ,יש לפנות
לעובד/ת הרווחה .תשלום דמי מחיה :יתום/ה
הלומד/ת לפחות  20שעות בשבוע ,בלימודי
יום ,יקבל דמי מחיה בסך  ₪ 2,200לחודש.
מהסכום ינוכה תשלום לביטוח בריאות.
יתום מעל גיל 30
יתום/ה שלא מימש/ה זכאותו/ה למימון
לימודים לתואר ראשון או לרכישת מקצוע
לפני גיל  30ומעוניין/ת בכך לאחר גיל זה,
מוזמן/ת לפנות לעובד/ת הרווחה .ועדת
חריגים במוסד לביטוח לאומי תדון בכל
בקשה.
שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה פסיכומטרית
או למבחן אמיר
יתום/ה זכאי/ת להחזר שכר לימוד במכינה
למבחן פסיכומטרי או למבחן אמיר .הסיוע
הנו חד -פעמי עד סך  .₪ 4,000יש להגיש
לעובד/ת הרווחה :קבלה מקורית על התשלום
לקורס ,והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר
הלימוד.
אבחון תעסוקתי
יתום/ה לפני גיל  30זכאי/ת לאבחון תעסוקתי
לשם בניית תוכנית להשתלבותו בעבודה יש
לפנות בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת.
שיעורי נהיגה
יתום/ה בהגיעם לגיל  ,17זכאים למענק חד-
פעמי בסך  ₪ 2,167המיועד למימון שיעורי
נהיגה במענק המשולם בתגמולי האם/האב
האלמן/ה .יתום/ה שהתייתמו בין גיל 17
ל 21-יקבלו עד  ₪ 2,167לאחר הגשת קבלות
לעובד/ת הרווחה ,ובלבד שיממש זכאותם
לפני גיל .30
הטבות רכב ליתומים מ 2 -הורים ,החל מ-
1.08.11
יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 60,097
והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 47,504והלוואה עד .₪ 22,409
יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 42,062
והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 33,2430והלוואה עד .₪ 22,409
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תגמולי אלמנות ויתומים
אלמנ/ה שילדיה בגרו
ללא ילדים
+1
+2
מעל 60

תגמולים
7292.63
7292.63
7292.63
7292.63

אפוטרופוס
סה"כ
8256.56
8980.88
9706.98
9037.72

+1
+4

יתום עצמאי

ללא ילדים
ללא ילדים

תגמולים
7146.77

תגמולים
4300.04
7396.06

סה"כ
5095.2
9762.84

סה"כ
8096.82

ללא ילדים

תגמולים
4300.05

סה"כ
5095.22

אלמנ/ה עם ילדים

+1
+2
+3
+4
+5
+8
+7

תגמולים
8193.96
8193.96
8193.96
8193.96
8193.96
8193.96
8193.96

תוספת ילדים סה"כ
9996.73
11411.09
976.16
12825.45 1952.32
14239.81 2928.48
15654.17 3904.64
19897.26 6833.13
18482.9 5856.97

ALL ON

ALL ON 15

ALL ON 4-6

הבאנו את קידמת
רפואת השיניים אליכם!!

WWW DENTAL SLOOK CO IL
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עדכוני זכויות וחקיקה
זכויות יתומים

זכויות אלמנות
ביקורי התייחדות

הלוואה לצרכים אישיים

סיוע בטיפולי שיניים ליתום עד גיל 18

אלמנות המתגוררות בחו”ל לפחות שנה
זכאיות לביקורי התייחדות פעם בשנה ביום
האזכרה האישי :מימון כרטיס טיסה ,שהייה
במלון למשך שישה לילות /הוצאות שהייה
בסך  ₪ 565למשך כל ימי הביקור וסך של
עד  ₪ 1500עבור הוצאות נסיעה.

אלמנה זכאית להלוואה בסך ₪ 6830
למטרת צרכים אישיים אחת לשלוש שנים.

השתתפות במימון טיפולי שיניים בשיעור
של  50%מההוצאה ועד לגובה של ₪ 4000
בשנה.

מענק השתתפות
לאלמן/ה

לרכישת

קלנועית

אלמנה הזקוקה לקלנועית לשימושה
האישי עקב הגבלה רפואית בניידות ,זכאית
אחת ל 4-שנים לסיוע במימון הקלנועית.
סיוע זה ניתן במקום הסיוע לרכישת רכב.
הסיוע יינתן כהחזר כספי לאחר המצאת
קבלות ועד לסכום מרבי של .₪ 15,000

מענקות הוצאות בתי ספר /חוגים
אלמנות עם ילדים של חלל (צה”ל) האיבה
זכאיות למענק על סך :כיתות א’-ו’,₪ 1820 :
כיתות ז’-ט’ ,₪ 2145 :כיתות י’-י”ב.₪ 2918 :

מענק בר/בת מצווה

אגף השיקום לא משלם מענקים עבור
אגרת רכב ,ביטוח רכב ולימוד נהיגה
לתקופה רטרואקטיבית.

לאלמנה שבחזקתה ילדי החלל שהגיעו
לבר/בת מצוה זכאית להלוואה בגובה של
 ₪ 3761לכל יתום/ה.

השתתפות במימון בר/בת מצווה
בנות  12ובני  13יקבלו מענק כספי לקראת
הגיעם למצוות בסך .₪ 9081

זכויות נכים
מענקי תחילת שנת לימודים לנכים
המתקיימים מתגמולי קיום
המענק יינתן עבור כל ילד של נכה הזכאי
לפי הוראה זו שגילו  17 - 6כולל ,בהתבסס
על דיווחי הנכה המופיעים ברישומים
הממוחשבים שבאגף השיקום .גובה המענק
עבור כל ילד  291 -ש”ח.

פעולות איבה לשנת ,2014
נפגעי
איבה
ארגוןפעולות
של נפגעי
תמצית הדוחות הכספייםארגון
:22.6.2015
ביום
הכללית
האסיפה
נפגעיידי
ארגוןעל
שאושרו
כפי
פעולות איבה לשנת  , 2014כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית ביום 22.6.2015
הכספיים של
להלן תמצית הדוחות
ארגון נפגעי פעולות איבה  -מאזנים
נכסים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
הכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
חלויות שוטפות של הלוואות לחברי הארגון
סך רכוש שוטף
קרנות סיוע
קרן עזרה הדדית
הלוואה לקרן עזרה הדדית
הלוואת לחברי הארגון
רכוש קבוע
עלות
בניכוי -פחת שנצבר
נכסים בלתי מוחשיים
התחייבויות ונכסים נטו
התחייבויות שוטפות
ספקים והמחאות לפרעון
זכאים ויתרות זכות
סך התחייבויות שוטפות
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
לשימוש לפעילויות
שיועדו על ידי מוסדות העמותה
ששימשו לפעילות קרן עזרה עזרה הדדית
ששימשו לרכוש קבוע ולנכסים בלתי מוחשיים
נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמני
סך נכסים נטו
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2013
2014
אלפי ש " ח

2,331
229
127
307
2,994

2,500
225
115
251
3,091

549
29
165
743

542
44
138
724

518
265
253
28
4,018

468
236
232

ארגון נפגעי פעולות איבה  -דוחות על הפעילויות
2013
2014
אלפי ש " ח

הכנסות
מחברי העמותה ומהמוסד לביטוח לאומי בגין דמי
חבר ,ביטוחים ואחרים
מהמוסד לביטוח לאומי עבור ביטוחי בריאות
מהמוסד לביטוח לאומי בגין תמיכה
מתרומות והקצבות
מנכסים ששוחררו מהגבלה זמנית
מאחרות
עלות הפעילות
שכר משכורות והוצאות בקשר לעובדים
ביטוחים לחברי הארגון
תמיכה לחברי הארגון
ארועים ועצרות
הפקת חוברות ,עלונים ויחסי ציבור
פחת
הוצאות אחרות לפעילות

4,047

525
469
994
48

212
463
675
47

486
1,600
549
281
2,916
60
2,976
4,018

845
1,600
542
232
3,219
106
3,325
4,047

עודף מפעולות
הוצאות הנהלה וכלליות
שכר משכורות והוצאות בקשר לעובדים
תשלומים בגין ישיבות של ועדות הארגון
משרדיות וטלפון
דמי שכירות ואחזקה
שכר טרחה מקצועי
פחת
אחרות
הוצאות לפני מימון
הכנסות (הוצאות) מימון נטו
הפסד הון
עודף (גרעון) לשנה

2,670
360
288
133
93
171
3,715

2,678
354
250
74
92
180
3,628

445
1,603
100
763
149
26
229
3,315
400

380
1,630
113
527
160
15
186
3,011
617

431
90
46
28
48
35
31
709
)(309
)(1

407
74
43
20
32
23
21
620
)(3
22
)(1
19

)(310

www.irgun.org.il

הגב’ אסנת כהן  -מנהלת אגף
איבה במוסד לביטוח לאומי
התביעות והעובדים הסוציאליים
בסניפים זמינים לנפגעים ולבני
המשפחה בכל עת .כמו כן ,האגף
משיב לפניות טלפוניות כל יום בין
 .13:00-15:00אוכלוסיית נפגעי
פעולות איבה אינה מופנית למוקד
השירות הטלפוני .מתן השירות,
הרגישות והטיפול המהיר הוא
נר לרגלינו ואנו מקפידים ליתן
את השירות המיטבי לנפגעים
ולמשפחות השכולות”.

מה השלבים הראשונים בבואו
של נפגע פעולת איבה לביטוח
הלאומי?
מה צריך לדעת אדם שנפגע
היום בפעולת איבה? וכיצד אתם
נערכים בימים של גל טרור?
“אגף נפגעי פעולות איבה נמצא
בכוננות מתמדת בכל ימות השנה
הן בימי העבודה המקובלים והן
בשבתות ובמועדים .לצערנו
מרבית הפגיעות בד”כ נעשות
בשעות הערב ולקראת סופי שבוע
כך שלצערנו אנו עתירי ניסיון
בטיפול במשפחות ובפצועים כל
העת ובכל השעות משעות היממה.
האגף נותן שירות מידי ,זמין ורגיש
לכל אוכלוסיית נפגעי פעולות
איבה .כבר מרגע היוודע הפיגוע
אנו נמצאים בקשר עם המשפחות
השכולות ושירותי הרווחה .אנו
דואגים לסידורי הלוויה ולמימון
הצרכים המיידים מול המשפחות
ושירותי הרווחה ,חברת קדישא
וכל סיוע נדרש אחר על ידי הזמנה
ומימון אמבולנס ואוטובוסים לבני
המשפחה .במהלך השבעה נערכים
ביקורים אצל המשפחות השכולות
ונבדקים צרכי המשפחות .לגבי
הפצועים תוך  24שעות נערכים
ביקורים אצל כל הפצועים
המאושפזים בבתי החולים .פקידי

“הגשת תביעה לקבלת תגמולים
מהביטוח הלאומי עקב הפגיעה
מותנית באישור הכרה של הרשות
המאשרת במשרד הביטחון,
שהפגיעה היא פגיעת איבה .לכן,
אם נפגעת בפעולת איבה עליך
למלא בשלב הראשון תביעה
להכרה בפגיעת איבה טופס בל
 580בצירוף המסמכים הרלוונטים,
ולהגישה למחלקת איבה בסניף
הביטוח הלאומי הקרוב למקום
מגוריך .את טופס התביעה ניתן
למצוא באתר האינטרנט של
הביטוח הלאומי www.btl.gov.
 .ilאפשר להגיש את התביעה גם
בדואר או בתיבת השירות של
הסניף .את התביעה יש להגיש
בתוך  12חודשים מיום הפגיעה”.
בעת הביקור בבתי חולים אנו
משאירים לבני המשפחה ערכה
הכוללת טופס תביעה ,חוברת
הסברה ומספרי טלפונים ליצירת
קשר בעת הצורך.

מי נחשב כנפגע פעולות
איבה?

“אזרח ישראל או תושב ישראל,
שנפגעו בפעולת איבה בישראל
ומחוצה לה ,מי שנכנס לישראל
כחוק על פי אשרה או רישיון
שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל,
ונפגע בשטח מדינת ישראל או

בשטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה.
תושב חוץ שנפגע תוך כדי ועקב
עבודתו אצל מעביד ישראלי
בחוץ לארץ ,תושב שטחים שבידו
תעודת זהות ישראלית או תושב
שטחים שבידו היתר כניסה
ממפקד כוחות הצבא בשטח,
שנפגעו בתחום הקו הירוק”.

מה לגבי מי שנחשב בנפגע
חרדה?

“הביטוח הלאומי בשיתוף עם
משרד הבריאות מעניק סיוע
למי שחש מצוקה וחרדות
בעקבות אירוע איבה .הסיוע ניתן
במרכזים מיוחדים ובמרפאות
לבריאות הנפש ,והוא כולל
אבחון וטיפול ראשוני .באתר
האינטרנט של המוסד לביטוח
לאומי בסניפי המוסד מול פקידי
התביעות ובמוקד הטלפוני ניתן
לקבל פירוט על כל המרפאות
המטפלות בנפגעי חרדה שהיו
חשופים לאירוע ונזקקים לטיפול.
מי שזקוק לטיפול יוכל לקבל 12
טיפולים נפשיים פרטניים וחשוב
לציין שאין צורך להגיש תביעה
על מנת לקבל את הטיפולים
הנפשיים ולהמתין עד שהתביעה
תאושר כדי לממש את הטיפול,
הצורך המידי בטיפול מאפשר
קבלתו ללא הגשת תביעה
ואישורה.

אילו עדכונים ושינויים נעשו
לאחרונה בזכויות נפגעי
פעולות האיבה?

בתקופה
שחלו
“השינויים
האחרונה וכאן המקום לברך על
פעילות הארגון היציג בנושא
קידום הזכויות לנפגעי פעולות
איבה:
• מתן הנחות של גופים ציבוריים
לנפגעי פעולות איבה כגון :מים,
חשמל ונסיעות בתחבורה ציבורית.
המוסד לביטוח לאומי מעביר את

רשימת הזכאים לגורם המתאים
על מנת שיזכה את האוכלוסייה
בהנחה המתאימה.

• באוגוסט  2011נתקבל תיקון
חקיקה ליתומים משני הורים
לפיו יתומים משני הורים שהיו
בעת התייתמותם עד גיל 37
זכאים לתגמול חדשי שוטף בסך
 ₪ 8000לכל חייהם וזכויותיהם
הושוו לאלמנות ללא ילדים .בחוק
ההסדרים האחרון אושר ליתומים
אלו מענק התארגנות נוסף בסך
 200,000₪לכל יתום שהתייתם
משני הוריו שנהרגו בפיגוע איבה
לפני  .8/2011תשלום המענק בוצע
והזיכוי בתחילת ינואר .2016
• עיגול דרגת נכות  -בהתאם
לבג”צ שונה הכלל לעיגול דרגת
נכות ודרגת הנכות מעוגלת כלפי
מעלה .אותרו המקרים בהם עיגול
דרגת הנכות לא עוגל כלפי מעלה
ושילמו לכל הנפגעים .מיצוי
זכויות  -האגף פועל כל העת
למצות את זכויות הנפגעים ובני
המשפחות השכולות ומשתף
פעולה עם הארגון היציג באופן
הדוק ושוטף.
• בשנה האחרונה ביצענו בדיקות
של זכאיות להטבות אשר נובעות
משינוי בגיל ומצב משפחתו ,כגון:
תוספות הבראה לעיוורים 100+
מיוחדת ,הבראה לפגועי נפש,
תוספות לעזרת הזולת ,מענקי גיל
 30אוטומטי ליתומים ,ועוד”.
“אני מבקשת לציין את הפעילות
המרובה של צוות האגף אל
מול הציבור הנפגעים וכמובן
שאנו פתוחים לשמוע כול הערה
ואו בעיה ורואים ביו”ר הארגון,
יהושע כהן ומנכ”ל הארגון ,עו”ד
רועי כהן שותפים במטרה לסיוע
ככול הניתן לציבור הנפגעים ובני
משפחותיהם”.

נפטרים  -נזכור את כולם...
פרץ אהרון  -ז”ל
רמז דב  -ז”ל
גדרי מיכאל  -ז”ל

גז ארנסט  -ז”ל
אסרף חיה  -ז”ל
אסטנגילוב נעירה  -ז”ל

בטיטו סימי  -ז”ל
גורגוליאני מורמן  -ז”ל
ספיאשווילי קרלו  -ז”ל

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים
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