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חבריי וחברותיי, משפחת ארגון נפגעי פעולות איבה.
קשה לי לכתוב את דבריי בפעם הראשונה כיו"ר הארגון  מהסיבה הפשוטה שאלמלא 
מותו הפתאומי של יו"ר הארגון יהושע כהן ז"ל,  היה זה יהושע שמברך אתכם את ברכתו 
המסורתית כפי שנהג שנים רבות. בצער רב וביגון ראשית אקדיש את דבריי הפתיחה 
לזכרו של יהושע, חברי וידידי שהייתה לי הזכות להכירו כמעט שלושה עשורים מחיי. 
הייתי זה אשר עודד אותו להגיע ולקבוע את ביתו ביישוב אלפי מנשה. עברנו תקופות 

קשות במאבק להקמת הארגון והצלחנו, יש לנו היום ארגון חזק ומשפיע. 
כל השנים הללו מה שאפיין את יהושע היה נחישותו ועקשנותו להילחם למען הזכויות 

ולמען מעמד נפגעי פעולות איבה. נכים, הורים שכולים, אלמנים ואלמנות, יתומים- כולם כאחד היו לו. יהושע לא נתן 
לנכותו לעצור אותו מלפעול בכל המישורים ובכל העוצמה ולצערי רק המחלה הארורה גרמה להפסקת מפעל חייו, מפעל 

נתינה, מפעל של אדם אחד עם לב גדול. 

במעבר חד,
אני מבקש לומר לכל החברים שקיבלתי עליי את השליחות ואת המשימה לעמוד בראש הארגון הזה. אני מגיע לתפקיד 
נחוש עם הרבה מוטיבציה ועם ניסיון לצערי, בכובע של כל הסקטורים הקיימים בארגון. גם כהורה שכול ששכל את בנו 
טל בפיגוע, גם כאלמן ששכל את רעייתו עפרה שהייתה בהריון מתקדם, וכנכה קשה המגדל שני יתומים נכים בן ובת. כל 
זאת לצד המאבק לשמור על מסלול חיים תקין ורגיל ככל האפשר. את הניסיון הזה אני רוצה להעביר הלאה, לסייע ולתמוך 

בנפגעים, במשפחות, ביתומים. 
הארגון היציג הוא הבית והכתובת היחידה שלנו הנפגעים בה אנו מרגישים ששומעים אותנו, רוצים לסייע ולתמוך ולעשות 

כל דבר בכדי שנקבל את המגיע לנו בזכות ולא בחסד.
אני נכנס לנעליו הגדולות של יהושע אך לצידי חברי ועד שנבחרו יחד איתי אשר הולכים יחד שנים רבות עם המון עשייה 
ופעילות. שרה קמחי נציגת האלמנות. יצחק נסים, גזבר הארגון, דודו ריחני, מתנדב שעומד בראש ועדת תרבות, זאב ראפ, 

הורה שכול עם ניסיון רב בפעילות בוועד הארגון.
כולנו יחד עם צוות הארגון בראשות המנכ"ל, עו"ד רועי כהן והמתנדבים, נעשה הכל על מנת שהתנופה שבה הארגון היה 
במהלך שלושת השנים האחרונות תמשך גם בשנים הבאות. נמשיך להוביל פרויקטים ומפעיל תמיכה. נרחיב את המחלקה 
המשפטית, נקים מחלקה סוציאלית ונפעל לפתוח מוקדים במספר נקודות ברחבי הארץ. כל זאת נעשה תוך כבוד הדדי 
והרמוניה מלאה בין חברי הוועד. זו שעתנו להתאחד, להיות חזקים ונחושים במטרה להביא לכך שגם נפגעי פעולות איבה 
יהיו חלק מהאתוס של הגבורה במדינת ישראל והמדינה תדע להעניק להם את היחס והכבוד הראוי להם על המחיר הכבד 

ששילמו בחייהם ובחיי יקיריהם למען ריבונותה של מדינת ישראל.
בכוונתי להיות קשוב לכל בעיה, להוביל קו של שיתוף פעולה ודיאלוג פורה עם המוסד לביטוח לאומי עם מנהלת מחלקת 
איבה, גב' אסנת כהן ומנהלת אגף השיקום, גב' כרמל סטינגר ועם כל עובדי הביטוח הלאומי. אסור שנראה בביטוח הלאומי 
כאויבים אלא נהפוך הוא, יש לגרום לשיתוף פעולה, לייעול התהליכים, למתן תמיכה וסיוע באופן שוטף לחברים, להקשבה 
ואמון שכל כך חסר בקשר בין הנפגעים לבין המוסד לביטוח לאומי ובכוונתי יחד עם חברי לוועד להיות הגשר המחבר. יש 

באמתחתי רעיונות רבים, שאיפות רבות וחזון לשנים הבאות. זה הזמן שלנו לעשות ולפעול וכך אני מבטיח שנעשה. 
אני מאחל לכם חג פסח שמח וכשר,

חג שיבשר התחלות חדשות, שגשוג והצלחה. 

דבר יו"ר

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

בברכת דלת פתוחה,
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דברים אשר נשאתי בהלווייתו של יהושע כהן ז"ל היקר:
"יהושע גיבור שלנו השמיים מחבקים אותך עכשיו

בירושלים  הגרמנית  במושבה  בפיגוע  קשה  נפצעת  הגורל,  בך  הכה   6 בגיל  כילד 
יחד עם שני אחייך. הזמן חלף ולא נתת לרגע לנכות שלך להשפיע על אורח חייך. 
וקרן, נכדים. בנית  הקמת בית בישראל עם ליאורה המקסימה, 3 בנות, סיגל טלי 
עסק, פרנסת משפחה אבל הכי חשוב, רצית לעזור לאלו שלא יכלו לטרור או לפצעי 
הטרור והשכול. רצית ועשית עשרות שנים של התנדבות ועשייה למען ציבור נפגעי 

פעולות איבה.
כמתנדב, כחבר ועד, כגזבר, כיו"ר הארגון. אפילו שניסו למנוע ממך לעשות למען 

הנפגעים, השפלת מבט והמשכת בדרך שלך לפעול בכל דרך, לעזור ולסייע.
יהושע אני כאן לומר לך שהצלחת. הצלחת להקים ארגון שחי ובועט, שמסייע יום יום לאלפי אנשים בזכותך. כולנו, 

כל החברה הישראלית חייבם לך אות הוקרה ותודה על מי שאתה ומה שאתה.
נמצאים כאן מאות אנשים שבכולם נגעת, עזרת, תמכת ולא נתת לרגע לייאוש להשתלט עליהם.

לכולם אמרת: "אם אני נכה, 90% נכות קטוע רגל, אחרי ניתוח לב, ממשיך לפעול, לקום כל בוקר, לצאת מהבית- אין 
שום סיבה שלא נוכל לעזור לכם נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, יתומים, אלמנות ואלמנים - לכולם הייתה פינה 

חמה בליבו של יהושע...."

למעלה מחודשיים מאז לכתו של יהושע ז"ל, דברים אלו חונקים את גרוני עד ליום זה.
אני מבקש להקדיש את כל דבריי לזכרו של יהושע. 20 שנה הטביע את חותמו בארגון, 20 שנה שבהם יום יום הגיע מאלפי 
מנשה למשרדים בכל מקום, דיבר בטלפון, הלך וחרש כל פינה במדינת ישראל כדי שלארגון הזה תהיה זכות קיום גם ביום 

שאחריו. וכן הצליח, הארגון זכה לתקציב ממדינת ישראל, לארגון יש בית, לחברים יש כתובת. 
הכרתי את יהושע לפני 13 שנים, 13 שנה שבהם יום יום היה לי למורה דרך, איש פשוט עם לב ענק, לימד אותי את הדברים 
הכי פשוטים, איך לנהל מו"מ, איך לראות את היום שאחרי, לא לוותר לעולם, לא להרים ידיים, תמיד רצה לראות  אותי 
ממשיך ומתקדם ובכל פעם אמר לי: "רועי, בכל מקום שתהיה אני יודע שהלב שלך יהיה איתנו, עם נפגעי פעולות איבה, 
אתה תמיד תהיה לצדינו" יהושע תמיד איחל לי את כל האיחולים שאבא מאחל לבן ואני מקווה שיוכל לראות מלמעלה 

שהדברים אכן מתגשמים. 
משפחה כמו של יהושע לא פוגשים באף מקום, המסירות, הנתינה האהבה שנתנו לו בנותיו, סיגל טלי וקרן, עד הנשימה 
האחרונה, ליאורה וכפי שכינה אותה אמאל'ה, הייתה איתו לאורך כל הדרך תוך דאגה אינסופית. אהבה ניצתה בכל פינה 

אצלם, כזאת שלא רואים כל יום. ליאורה הייתה מושא הערצתו, כמו גם בנותיו ונכדיו. 
אסיים ואומר, יהושע היה לי למורה דרך, היה לכולנו מגדלור. כולנו נלך בדרכו, מלמעלה בשמיים אני מתפלל כי ישמור 
ועד בליבנו ובתפילה שתנוח למשכבך  וייתן לנו את העצה הטובה. עבור כולנו אתה תישאר לעולם  יכוון אותנו,  עלינו, 
בשלום ותזכה למנוחה בגן עדן כי שם אנשים כמוך צריכים להיות, מלאכים שמעשיהם עוד שנים רבות ידוברו ויזכרו לדורי 

דורות.

ולסיום אומר,
בימים אלו נכנס ועד חדש בראשותו של אייבי מוזס. אני מבקש לאחל לחברי הוועד וליו"ר, הצלחה רבה, כמנהל הכללי 
יחד עם צוות הארגון אנו נמשיך  לפעול בכל העוצמה ובכל הנחישות למען קידום הארגון ורווחת חבריו. חשוב לציין כי 
הארגון מקווה שממשלת ישראל באמצעות שר הרווחה ומשרד האוצר ימשיכו לתמוך בארגון על מנת שיוכל להמשיך 
את הפרויקטים ואת העשייה הענפה לתמיכה וסיוע לנפגעי פעולות איבה. זו העת, עם התחלה חדשה, לקרוא לכל הגופים 
חברתית,  סוציאלית,  ביטחון  רשת  וליצור  יחד  להתאגד  צו השעה  זהו  איבה,  פעולות  לנפגעי  ובסיוע  בטיפול  הקשורים 
קהילתית, מלאה לאזרחים ששילמו את המחיר הכבד ביותר. את מחיר הטרור. זוהי החובה המוסרית שלנו כחברה וכעם וכך 

אנו בארגון נמשיך לפעול במלוא המרץ למענכם חברי וחברות הארגון. 
אני מבקש לאחל לכם חג פסח שמח וכשר ובשורות טובות.

עו"ד רועי כהן,
מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה

הארגון היציג במדינת ישראל

דבר מנכ"ל
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זאב ראפ - חבר ועד, יו“ר ועדת האתיקה
 054-3032424

דודו ריחני - חבר ועד
052-3339520

שרה קמחי - נציגת סקטור אלמנים/ות
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ניסים יצחק - נציג סקטור הנכים, גזבר הארגון 
054-6338795

ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג
כתובת: רח‘ בית אורן 9, ת“א, מיקוד 67319

טל‘: 03-6884729 , פקס : 03-6884724
irgun@irgun.org.il :מייל

http://www.irgun.org.il :אתר

הוצאה לאור, שיווק מודעות רשת שוקן
טל‘: 03-5020300

עורך אחראי: עו“ד רועי כהן
עריכה והגהה לשונית: עו“ד שלומית יחזקאלי ועו“ד 
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קורן בהרצאה מרגשת על אובדן התמימות 

וניצחון האופטימיות.
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בחודש  קודר  וביגון  רב,  בצער 
מנהיגנו  את  איבדנו  השנה  ינואר 
כיו"ר  כיהן  אשר  ז"ל  כהן  יהושע 
הארגון משנת 2014-2017 ולמעלה 
דאג  בארגון  התנדב  שנה  מ-20 
החברים  לכלל  וסייע  לרווחתם 

במיצוי זכויותיהם. 
ובראשונה  בראש  היה  יהושע 
אחריו  הותיר  הוא  משפחה.  איש 
את  ומאוחדת.  אהובה  משפחה 
שאהבתם  ליאורה  היקרה  אשתו 
שלושת  להערצה,  מושא  הייתה 
וטלי  סיגל  קרן,  היקרות,  בנותיו 
שהיו לו ללב ולנשמה ונכדיו שהיוו 

לו גאווה גדולה.
פציעתו:

עלה   ,1941 בשנת  נולד  יהושע 
הגרמנית  במושבה  וגדל  מטורקיה 
בירושלים. בגיל 6, בשלהי מלחמת 
דרכו  את  שעשה  בעת  השחרור, 
יחד עם אחיו מבית הספר לביתם, 
ירדני.  מפגז  אנוש  באורח  נפצע 
יהושע איבד את רגלו   ,6 בן  כילד 

מוחלט  ניצחון  כדי  עד  בנכותו  המאבק  את  החל  הרגע  ומאותו 
עליה.  

יהושע הרבה לספר כי הוריו נהגו בו כשאר הילדים על אף נכותו 
הקשה. לדבריו, אביו היה מפציר בו לקום מהמיטה, ללכת לבית 
אותך",  להגדיר  לנכותך  תיתן  "אל  חבריו:  עם  ולהיפגש  הספר 
כך היה מספר שאביו היה אומר לו כל בוקר. וכך היה. 69 שנים 
יהושע סחב עמו את פציעתו הקשה אך התנהג כאחד האדם תוך 

התעלמות מוחלטת מנכותו וכך ניצח אותה יום יום. 
חייו ופועלו:

בשנות ה-70 פעל יחד עם קבוצת נכי פעולות איבה אשר נפצעו 
לפני קום המדינה ובמלחמת השחרור ולא הוכרו כנפגעי איבה. 
זו  מתקופה  הנפגעים  חבריו,  ושל  שלו  העיקש  המאבק  בזכות 
קיבלו הכרה ומעמד חוקי בחוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה 
חשובה  תפנית  חולל  יהושע  של  הצודק  מאבקו   .1970 התש"ל 
אשר הייתה אבן דרך למאבקים הבאים וכך ביסס את מעמדם של 

נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל. 
פעילות המאבק הובילה אותו לקחת חלק פעיל בארגון נפגעי 
פעולות איבה וכבר משנות ה-80, יהושע היה פעיל בארגון יחד 

נוספים.  איבה  פעולות  נפגעי  עם 
יהושע ושאר חברי הארגון  בזכות 
דאז, ולאחר מלחמה עיקשת, בשנת 
הכנסת  ע"י  הוכר  הארגון   1998
במדינת  היציג  כארגון  והממשלה 
רשמית  להכרה  זכה  ואף  ישראל 
פעולות  לנפגעי  התגמולים  בחוק 
בשנים    .1970 התש"ל  איבה, 
כגזבר  כיהן  יהושע   2001-2003
 2003-2006 ובשנים  היציג  הארגון 

כיהן לראשונה כיו"ר הארגון. 
וכיו"ר  כגזבר  כהונתו  בתקופת 
הארגון יהושע פעל יום וליל למען 
הנפגעים.   של  זכויותיהם  קידום 
פעמים  אינספור  פנה  יהושע 
לממשלות ישראל השונות, לחברי 
לעזור  במטרה  ולתקשורת  הכנסת 
לאוכלוסיית נפגעי האיבה בביסוס 
ישראל.  במדינת  החוקי  מעמדם 
למען  קידם  כהונתו  בתקופת 
רבים  חוקים  הנפגעים  אוכלוסיית 
יושרו  חוכמתו,  בזכות  והצליח, 
דלתות  ועוד  עוד  לפתוח  ופועלו 

עבור הארגון וחבריו.                                     
תפקידים  של  רחב  במגוון  כיהן   2017 ועד   2006 השנים  בין   
בארגון לרבות, יו"ר ועדת תרבות ורווחה, גזבר, יו"ר ועדת כספים 

ויו"ר הארגון בין השנים 2014 ועד יום מותו. 
במרוצת השנים, יהושע היה חבר בוועדות רבות במוסד לביטוח 
חבר  המוסד,  במועצת  כחבר  כיהן  האיבה:  נפגעי  למען  לאומי 

בוועדת נפגעי פעולות איבה, ועוד...
הבריאות  לכל  וחסדם  הרחב  ליבם  שמעשיהם,  אנשים  ישנם 
רבות  שפעלו  מיוחדים  אנשים  ההיסטוריה.  בדפי  מקועקעים 
למען האחר והשאירו חותם בעולם שלנו גם לאחר לכתם. כזה 
וכלל  יהושע היה עבור הארגון, חברי הארגון  יהושע שלנו.  היה 
נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל כאדם שייזכר לדורות. אדם 
שמעשיו הרבים וטוב ליבו לעולם לא יימחקו. יהושע הקדיש את 
חייו למען נפגעי פעולות איבה, 20 שנה שבהן יום אחר יום היה 
להעניק  הייתה-  והיחידה  האחת  ומטרתו  הארגון  למשרדי  מגיע 
במילים,  לתיאור  ניתנת  איננה  לזולת  יהושע  של  נתינתו  לאחר. 

נתינתו הייתה ללא דופי וללא כל רצון לקבל דבר בתמורה. 
השתלטו  וצער  שיגון  אלו  עבור  מקדיש  היה  שלמות  שעות 

שלום, חבר.
מאת: עו"ד הילה אשכנזי-אליאסי

1941-2017
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על כל פיסה טובה בנפשם. יהושע הפיח בבני אדם תקווה ואור 
במקומות החשוכים ביותר שידעה נפש האדם. יהושע היה לרבבות 
של אנשים כדוגמא כיצד החיים יכולים להימשך לאחר פגיעה כל 

כך נוראית ואכזרית. 
בלכתו, נפגעים רבים העידו כי הם מרגישים שאיבדו את אביהם, 
את מנהיגם, את זה אשר ידע להדריכם, להרימם ולשמחם כאשר 

לא היה עוד מהיכן לשאוב כוחות. 
עיניו  לנגד  כשמטרתו  ומדבר.  מאיש  מורא  היה  לא  ליהושע 
גם החומה הכבדה והסבוכה ביותר לא יכלה הייתה לעצור אותו 
מלהשיג את מטרתו. יהושע היה לוחם צדק. אורו האיר לרבים את 

מול  במלחמותיהם  דרכם 
כל  עשה  הוא  הבירוקרטיה. 
את  לסלול  בכדי  שביכולתו 
דרכם של הנפגעים לדרכים 
יותר.  וטובות  יותר  קלות 

עשה והצליח. 
שלם  בלב  האמין  יהושע 
לפרוץ  מסוגל  אדם  כל  כי 
את תקרת הזכוכית האישית 
שלו שזימנו לו החיים. הוא 
ביכולתם  אדם,  בבני  האמין 
לדרך  ולצאת  להשתקם 
חדשה, האמין כי בכל אדם 
טמון כוח ששייך רק לו עמו 
שרק  דבר  כל  להשיג  יכול 

ירצה ויחלום. 
הייתה  יהושע  של  דלתו 
רבים  נפגעים  לכל,  פתוחה 
ידעו כי יש להם למי לפנות 
קיבל  יהושע  עשו.  וכך 
בכל  אנשים  של  עשרות 
ארוכות  לפגישות  שבוע 
מוטיבציה,  בשיחות  מלאות 
ובמקביל,  והכוונה  עידוד 
היה מקבל שיחות טלפוניות 
מנפגעים  ליל  ועד  מבוקר 
אשר היו זקוקים להדרכתו, 

לעצתו ולהקשבתו. 
יהושע עשה עבודת קודש 
את  ללוות  תמשיך  ומשנתו 
הארגון  וצוות  הארגון  חברי 

לעולם ועד.
לא  יהושע  פעמים.  של  אינספור  דרכינו  את  האירה  חוכמתו 
היה רק איש של חזון אלא גם איש של מעש. זכינו לצפות בו 
בהשתאות כיצד אט אט בנה בעבודה קשה וסיזיפית את מעמדם 
בו  הייתה  ישראל.  במדינת  איבה  פעולות  נפגעי  אוכלוסיית  של 
היכולת הנדירה, להגות רעיון שיכול היה להראות כבלתי נתפס 
תמיד  שכיוונו  ורגליו  למרחקים  ראו  עיניו  הפועל.  אל  ולהוציאו 
מעלה מעלה דרכו בכל פינה במדינת ישראל למען השגת מטרות 
הנפגעים. כל רגע בחייו הקדיש למען ביסוס הארגון היציג ולמען 

ביסוס זכויות הנפגעים. כך חי את חייו. וכך, סיים את חייו. למען 
הנפגעים. 

יהושע הצליח לרכך את העקשנים ביותר ולהמיס את הקשוחים 
האיש  על  ייכתב  עוד  רבות  מעמדם.  היה  מה  משנה  לא  ביותר 
שהיה, האיש שידע להיכנס לכל לב אדם. אמונה גדולה הובילה 
עיוורת  אמונה  ונכונה,  צודקת  אמונה  השנים.  לאורך  פועלו  את 

שבזכותה הצליח להזיז הרים וגבעות.
ועבודת צוות עם המוסד לביטוח  יהושע דגל בשיתוף פעולה 
לאומי. הוא האמין בכל ליבו כי למלחמה אין מקום בקשר זה, אלא 
רק שיתוף פעולה, אחווה ועבודת צוות יוכלו לקדם את המטרות 
יחסו  בזכות  המשותפות. 
למוסד  יהושע  של  החם 
הקשר  לאומי  לביטוח 
מתמיד,  יותר  לפורה  הפך 
ופגישות  שותפויות  החלו 
המוסד  בכירי  עם  רבות 
עובדות  לביטוח לאומי, עם 
התביעה  ופקידות  השיקום 
לנפגעים.  לסייע  במטרה 
אמונתו  את  הנחיל  יהושע 
כי הארגון חייב להיות חכם 
לאורך  נאמן  צודק,  גם  אך 
הדרך לערכיו כארגון היציג 

במדינת ישראל. 
המצווה  ובת  בר  בטקסי 
פעולות  נפגעי  לילדים 
 15 מזה  המתקיימים  איבה 
רבות  פעמים  עמד  שנים, 
הנשיא,  בית  בימת  על  
נפגעי  ילדים  עשרות  שם, 
הקשיבו  איבה  פעולות 
ובהשתאות  באדיקות 
אשר  ומילותיו  לדבריו, 
הציתו  תקווה,  בהם  הפיחו 
להם  הוא  והיה  ניצוץ  בהם 
פציעתו  אף  על  להשראה. 
כילד, בדיוק כמוהם, הצליח 
לתפארת.  חיים  לו  לבנות 
על בימת הנשיא נהג לומר: 
בני  שלי,  יקרים  "ילדים 
מבקש  אני  מצווה,  ובנות 
ותשיגם.  חלומותיכם  אחר  תרדפו  לחלום,  תפסיקו  אל  מכם, 
האמינו כי יש בתוככם את הכוחות לכבוש כל פסגה, לעלות 
כל הר. רק תבטיחו לי שתאמינו בעצמכם ואני מבטיח לכם- 

שאתם תצליחו...." 
יהושע היה רגיש במיוחד לילדים נפגעי פעולות איבה. הקדיש 
ימים שלמים בשיחות ופגישות עם הילדים  ובני משפחתם במטרה 
אחת והיא לגרום להם להאמין שגם הם יכולים, כשאר בני גילם, 

להצליח בעולם הזה לצד הפגיעה שחוו.  
ביהושע תמיד חי הילד שהיה. אותו הילד שנפצע באורח אנוש, 
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ריבלין  רובי  ראובן  מר  המדינה,  נשיא 
שלח מברק תנחומים למשפחת כהן וכך 

כתב:
"משפחת כהן היקרה, קיבלתי בצער רב 
כהן  יהושע  של  פטירתו  על  ההודעה  את 
ז"ל. יהושע נשא עמו מגיל קטנות את הצער 
לא  אך  איבה  פעולות  שלנפגע  והקושי 

נכנע. 
למרות הפציעה הקשה ממנה סבל הוא 
חייו,  את  לחיות  הזכות  על  חייו  כל  נלחם 
נפגעי  ארגון  כיו"ר  ולהתגבר.  לצמוח 
פעולות איבה הוא פעל רבות להעלות את 
וקרבנם  צערם  לסבלם,  הציבור  מודעות 
לבי  האיבה.  פעולות  נפגעי  משפחת  של 
ולא  ייתן  מי  המשפחה.  וצער  צערכם  עם 

תוסיפו לדאבה כל הימים.."

ראובן (רובי) ריבלין,
נשיא המדינה 

את  שאיבד  הילד  אותו 
לסגל  ונאלץ   6 בגיל  רגלו 
לעצמו חיים חדשים בגיל 
הפך  הזה  הילד  צעיר.  כה 
לנער, וזה הפך לגבר, וזה 
הפך למנהיג. מנהיג לרבים 
אמונם  כל  את  שאיבדו 
הציל  יהושע  במערכת. 
נפשות וחיים של נפגעים 
כשהנשמה לא רצתה עוד 
שם  היה  יהושע  להיות. 
הפגיעה.  מרגע  איתם, 
להם  והחזיק  אותם  ליווה 
את היד, הפיח בם תקווה, 
קשבת,  לאוזן  להם  היה 
היה  לאב..  לרע,  לאח, 

להם, ולכולנו מודל לחיקוי. 
המאזניים  כף  כשעל  העצמיים  הרחמים  לתחושת  בז  יהושע 
נפתחה הדלת לשיקום וצמיחה. הוא תמיד נהג לומר כי יש לשכוח 
את העבר ולהתמקד בעתיד. הוא דגל בשיקום הנפגע מעל הכל 
אך תמיד חזר ואמר: "השינוי יתחיל רק כשאתה תרצה בו, ברגע 
שאתה תרצה, השמיים הם הגבול". מבחינתו, כל מטרה הייתה 
של  האמונה  חוסר  היה  ביותר  הגדול  המכשול  אך  השגה  ברת 

האדם בעצמו. 
יהושע היה לנו ללב, לראש, ללוחם ולאיש של שלום. יהושע 

אהב את אנשיו, אהב את 
הם  היו  כאילו  הנפגעים 
אהבתו  שלו.  משפחתו 
בליבו  בערה  אדם  לכל 
לבלתי  לגרום  והצליחה 
יהושע  להתקיים.  אפשרי 
היה לנו למליץ יושר. לימד 
רבים לראות את המחר גם 
חשוך,  כבר  היה  כשהכל 
גם  הראש,  את  להרים 
ומעל  וכואב  כבד  כשכבר 

הכל-להודות על שקיים. 
עוד  ניתן  רבים  דברים 
והבולט  יהושע  על  לספר 
אדם  הוא  היה  כי  שבהם 
לא  יהושע  הליכות.  צנוע 
חפץ בהכרה במעשיו ופועלו. אף פעם לא שם עצמו במרכז ולא 
נעשו  והאדירים  הרבים  הישגיו  מהעולם.  וכבוד  תהילה  ביקש 

בשקט ובענווה, בצניעות ובמסירות אין קץ.  
עינינו מחפשות אותך יהושע, ליבנו עייף מגעגוע וכאב. לכתך 
לא תאסוף איתך את חלומותייך, את אמונותייך. יהושע, היית לנו 
איש שאליו נשאנו את עינינו בכל יום מחדש. היית לנו ותישאר 
לנו מורה דרך, איש של חזון ואמונה, אדם גדול שהאמין ונלחם 
איבה  פעולות  נפגעי  של  זכויותיהם  למען  האחרונים  רגעיו  עד 

במדינת ישראל.





www.irgun.org.il

12

רּוחֹו, רּוַח ָעז"... ם ּבְ ָאָדם, ּגַ ם ּבָ י עֹוד ַאֲאִמין ּגַ ז, ּכִ יָה ְלֵעֶגל-ּפָ רֹור ׁשֹוֶאֶפת, ֹלא ְמַכְרּתִ י ּדְ י עֹוד ַנְפׁשִ "ּכִ

מתוך דף הפייסבוק של הארגון, חברים כותבים על יהושע לאחר התבשרות על פטירתו:

הנתינה "יהושע היקר, לא הספקתי להיפרד ממך על מנת להודות לך קובי קמחי: ועל  התמיכה  החיבוק,  החיוך,  על  שלך,  החברות  בו הבלתי נפסקת שלך. איש יקר שכמותך, תישאר חקוק בליבם על  היום  שיגיע  עד  איתנו  נשארת  שלך  החברות  רבים.  ניפגש שוב. הייתה זו זכות גדולה להכיר אותך"..של 

יפה שרעבי:

סייע  המון,  שנתן  יהושע  איתנו,  לא  שיהושע  להאמין  "קשה 

בכל עת לכולם, שהקדיש את כל כולו לארגון נפגעי איבה.

זהו אבל למשפחה וגם לכל נפגעי האיבה.

הלך בטרם עת אדם יקר, איש אשכולות וצנוע, תמך ועזר בכל 
עת ללא תנאים.

יהי זכרו ברוך
תנחמו משמים..."

החיים. קבל בחום ואהבה את כולם. אבדה כבדה, כמה עצוב להגיע "הכרתי את יהושע איש מלא נתינה תמיד חיוך על פניך תמיד קלרה ששון: בצרור  מנוחתך  תהיה  יקר  איש  יהושע.  ללא  נפרדנו ממך. תישאר תמיד בלב איש יקר"..קשה לי לומר שתהיה חסר. עכשיו חגגנו לך מסיבת יום הולדת לארגון 

סימה אבו:
"כמה עצוב לי יהושוע היקר, לא הספקתי להיפרד ממך איש 
יקר מתקשה להאמין שלא נראה אותך עוד בארגון היית כמו 
אבא לילדים שלי דאגת לי בכל הכח והלכת נגד כל הסיכויים . 
אנחנו לא נשכח אותך לעולם. את הנתינה, האכפתיות האהבה 

שנתת לכל אחד ואחד כולם אצלך היו שווים..."

הזה .איש של יושר וחסד שתמיד ידע לעזור ולקבל בחן כל אדם "יהי זכרו ברוך .אדם שידע לקחת איתו את הדברים הנכונים אבי דויד עובדיה: בעולם  אשרייך  נאמר  עליו  שמיים  בשם  יתקדש  שקנה את עולמו בהתמדה וחריצות למען הזולת בענווה . יהי פועלו 
זכרו ברוך...."

יצחק שריקי:
"יהי זכרו ברוך....כחבר בארגון הכרתי איש מדהים וצנוע שעשה 
ובצניעות  מהלב  הרבה....עשה!!והכל  לדבר  בלי  כולנו  למען 

והתחמק ממחמאות ....("אהה זה שטויות"...)..יהיה חסר לנו..."

"יהי זכרו ברוך! תודה על כל מה שעשית ונתת לנפגעי פעולות הדס קצב:
איבה..."

דניאלה נחום:
יקר. לא אשכח  "משתתפת בצער המשפחה על אובדן אדם 
את טוב ליבך על ההקשבה והסובלנות שהענקת לנו בשעה 

הכי קשה תהיה נשמתך צרורה בגן עדן אמן צדיק..."

סלמאן מרזוק ורפי בר לב:

ידידנו  חברינו,  פטירתו של  על  ההודעה  רב קבלנו את  בצער 

–יושב ראש הארגון מר יהושע. נזכור את מעשיו לארגון ואת 

השקעתו למען שיהיה טוב לחברים. יהיה זכרו ברוך. ..."

האיבה. לזכור ולהזכיר תמיד את פועלו ת.נ.צ.ב.ה..."למען הארגון בו טיפל במסירות לקידום ועזרה לנפגעי פעולות "נזכור את יושב הראש יהושע כהן ז"ל על פועלו רם המעלה כתב אליהו:

יוסף כהן:
"ברוך דיין האמת. צר לנו לשמוע על לכתו בטרם עת של יהושע 
כהן ז"ל. אדם יקר, אנושי, מתחשב וכל כולו נתינה. יהיה זכרו 

ברוך. שנשמע ונתבשר בשורות טובות..."

זהבית אבו:

"יהי זכרו ברוך! איש יקר עם לב ענק והרבה נתינה תמיד אהב 
לעזור..."

לימור חימי ימיני:

פספסנו  להיפרד.  הספקתי  לא  יהושע  האמת  דיין  "ברוך 

עוד  ידעו  שלא  המשפחה  בכאב  משתתפת  מאוד  לי  וחבל 

צער היית כאבא להרבה ועזרת להמון תישאר חקוק בליבם 

של רבים איש אשכולות וצנוע. תמיד העניק לכולם בכל עת 

כצדיק נתת מעצמך גם מזמנך הפנוי אדם יקר יהי זכרך ברוך 

תתנחמו מהשמיים עצוב מאוד לכולם..."

הילה אלוש:
"כואב ... אין ... מילים ... אבא של כולנו.. אהב את כולם תמך 
בכולם עודד פרגן שמח בשביל כולם ... אבדה קשה הלך לנו 
אבא.. מחבקת את המשפחה האישה והילדים שלא תדעו עוד 

צער אמן .."

סיגל שייך:

"ממש עצוב יהושוע היקר כמה קשה בלעדייך איש טוב תמיד 

לראות  לא  החברים  ולכל  לנו  מאד  יהיה קשה  לעזור  אוהב 

יהי  יהושוע  לי  עצוב  ממש  עושים  שאתם  במסיבות  אותך 

זכרך ברוך אוהבים אותך מאד איש יקר..."
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חברי הוועד:
מר אייבי מוזס, יו"ר הארגון 
יליד 1950, תושב אלפי מנשה, הורה שכול, 

אלמן ונכה 82% נכות
רעייתי  נהרגו   1987 באפריל  בפיגוע שארע 
עופרה (32) ובני טל (5), שני ילדי הנוספים 

ואני נפצענו  קשה. 
בעל רישיון טייס ומדריך טייסים. ניהלתי את 
 TWA התעופה  בחברת  מבצעים  מחלקת 
היציג.  הארגון  מקימי  בין  שנה.  כשלושים 
ועד  כחבר  בעבר  קדנציות  במספר  כיהנתי 
וועדות שונות בארגון, בעל ידע רב בזכויות 
הנכים  השכולים  ההורים  לסקטור  והטבות 

והאלמנים/ות.  
ראשית, אני מודה לחברים ולחברות על האמון שניתן בי. אני מתכוון 
להקדיש את מלוא המרץ למען החברים והחברות לקדם את זכויותיכם, 
לדאוג לקידום ההנצחה, הרווחה והתרבות.  בכוונתי להמשיך להנהיג את 
המסורת שהנהיג יהושע כהן ז"ל לפיה "הדלת פתוחה" בארגון למען כל 

החברים. אני כאן למענכם.

רו"ח יצחק ניסים, יו"ר ועדת כספים וגזבר 
בארגון

יליד 1946, תושב בת ים, נכה 71% נכות
בקרבת  רימון  בפיגוע   1951 בשנת  נפצעתי 
חשבון  כרואה  מכהן  בירושלים.  יפו  שער 

וחבר בלשכת רו"ח בישראל.
כ-28  ומזה  המיסים  ברשות  בעבר  עבדתי 
ה- בשנות  עצמאי.  רו"ח  משרד  בעל  שנה 
80 פעלתי יחד עם מקימי הארגון להבטחת 
זכויות הנפגעים. בכוונתי להביא את ניסיוני 
כספים.  ועדת  ויו"ר  הגזבר  לתפקיד  הרב 
יחד עם חברי לוועד ומנכ"ל הארגון, נעשה 
מאמץ להביא לקבלת תקצוב שנתי מסודר 

לארגון מטעם מדינת ישראל. 

גב' שרה קמחי, יו"ר ועדת 
רווחה

ילידת 1950, תושבת ראשון לציון, אלמנה 
שכלתי את בעלי רמי ז"ל נהג מונית במקצועו 
שנרצח בפיגוע בשנת 2002 במועדון באזור 
כחברת  מכהנת  ראשל"צ.  של  התעשייה 
משמשת  אלמנות/ים.   סקטור  נציגת  ועד, 
קדנציות.  מ-2  למעלה  רווחה  ועדת  כיו"ר 
למען  רווחה  פעולות  עוד  לקדם  בכוונתי 
המלגות  קרן  את  להמשיך  החברים,  ציבור 

חדשות הארגון - מטה

עפ"י סעיף יח' לתקנון הבחירות, ועדת הבחירות 
בבחירות  הנבחר  הועד  חברי  על  בזאת  מודיעה 
לוועד הארגון שנערכו ביום ביום ג', 28.2.2017, ב' 

באדר תשע"ז :
נציג/ת סקטור אלמנים/אלמנות: גב' שרה קמחי

נציג/ת סקטור נכים/ות: מר נסים יצחק
נציג/ת סקטור הורים שכולים/ות: 

מר מוזס אייבי
חבר/ת ועד: מר דודו ריחני
חבר/ת ועד: מר זאב ראפ

בעלי התפקידים בארגון
החדש  הארגון  ועד  של  הראשונה  הועד  בישיבת 
שהתקיימו ביום 6.3.2017 , בחרו חברי הועד את 
מר אייבי מוזס ליו"ר הארגון. כמו כן, נבחרו גם 

יו"ר הוועדות וחברי הוועדות. ואלו הם הנבחרים:
ועדת הנצחה:

אייבי מוזס – יו"ר הוועדה 
חברי הועדה : גב' איה חצבי צרפתי, מר זאב ראפ, 

מר יוסי רווח, מר יחזקאל אוזרוב
ועדת כספים:

רו"ח יצחק נסים – גזבר ויו"ר הוועדה
חברי הוועדה : גדי רוזנולד, דודו ריחני

ועדת רווחה:
שרה קמחי – יו"ר הוועדה

חברי הוועדה : מר איליה קרייצ'מן, מר אריק דור, 
מר דודו ריחני, גב' פינה חיה ברדצ'אנסקי

ועדת תרבות:
אריק דור – יו"ר הוועדה

יוסי  מר   ששון,  רון  אפרים  מר  הוועדה:  חברי 
חקשור, גב' שירי מירביס, גב' שרה קמחי

ועדת אתיקה:
זאב ראפ – יו"ר הוועדה

חברי ועדה : עו"ד אורון סלמון
עו"ד רויטל לן כהן

יו"ר הארגון הנכנס, מר אייבי מוזס, יחליף את 
המוסד  במועצת  ז"ל   כהן  יהושע  הארגון  יו"ר 

לביטוח לאומי.
את  תמשיך  פרמינגר  רות  עו"ד  הארגון  חברת 

פעילותה בהתנדבות כנציגת הארגון בכנסת.

תוצאות בחירות 2017 
לוועד הארגון היציג
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לחברי הארגון ובני משפחותיהם, להמשיך במסורת חלוקת תיקים 
מתוקה  לידה  מענקי  בחלוקת  א',  כיתה  לילדי  לימודים  ואביזרי 
לנגד  העומדת  המטרה  למתגייסים.  לצה"ל  עצמך  והכן  ליולדות 
של  רווחתם  למען  ולפעול  כוועד  יחד  כוחות  לשלב  הינה  עיני 

החברים לצד קידום פעולות הנצחה למשפחות השכול. 

מר דודו ריחני, חבר ועד 
יליד 1949, תושב חולון, נכה 80% 

נכות
בתחנת  בפיגוע  קשה  נפצעתי 
רכבת בנימינה בשנת 2001 פציעה 
בבי"ח  שנה  ולאחר  מערכתית  רב 
עברתי שיקום ארוך. שירתי בצה"ל  
ביחידה מובחרת, בוגר קורס קציני 
עד  דרך.  ומורה  רכב  בטיחות 
שיקום  מרכז  עם  עבדתי  לפציעתי 
בעבר  משהב"ט.  של  ראש  לנפגעי 
כיהנתי כיו"ר ועדת תרבות בארגון. 
כיום חבר ועד וחבר בוועדת כספים

 ועל כן, אדאג שהארגון ימשיך לפעול על פי תקציב מסודר אשר 
מאושר בכל שנת כספים ואפעל לוודא כי פעילות הארגון למען 

החברים תעשה בשקיפות וללא כל חריגות מהתקציב. 

מר זאב ראפ, יו"ר ועדת אתיקה
הורה  הרצליה,  תושב   ,1945 יליד 

שכול
הי"ד שנרצחה  ראפ  הלנה  אביה של 
ע''י מחבל אכזר  בתאריך 24.5.1992, 
פסטורלי,  ים  חוף  מול  דם  וצמא 
קשה  אירוע  בת-ים,  של  בטיילת 
שלמה  מדינה  שהסעיר  ודרמטי 
משפחתי  את  והוסיף  יום,  באותו 
לאחר  השכולים.  ההורים  למשפחת 
אותו יום גורלי נשבעתי, שאת שארית 
לאותם  ועזרה  לטיפול  אקדיש  חיי 
אחד  ברגע  חרב  שעולמם  משפחות 

של החיים, וזאת מראייה והבנה על גורלם וסבלם מול המערכות 
ועדת  יו"ר  וכיום  ועד.   וכחבר  הארגון  כיו"ר  כיהנתי  המטפלות. 

אתיקה. 

חדשות הארגון - מטה
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הרב  הביטחון,  סגן שר  עם  פגישה  נערכה   21.2.2017 בתאריך 
איבה  פעולות  לחללי  קבר  חלקות  הקצאת  בעניין  דהן,  בן  אלי 

במסגרת בתי העלמין הצבאיים.
בפגישה נכחו סגן שר הביטחון - הרב אלי בן דהן, ראש המטה 

נתן,  שי  מר   - השר  סגן  של 
רועי  עו"ד   - הארגון  מנכ"ל 
אשכנזי-אליאסי  הילה  ועו"ד 
של  המשפטית  מהמחלקה 

הארגון.
בעקבות  התקיימה  הפגישה 
שר  עם  הארגון  נציגי  פגישת 
הדתות, הרב דוד אזולאי, אשר 
היציג  הארגון  נציגי  את  הפנה 
הביטחון  שר  סגן  עם  לפגישה 
תוך אמונה כי יוכל לתת מענה 

לנושאים שהועלו. 
עו"ד כהן הסביר את החשיבות 
קבורה  חלקות  בייחוד  הרבה 
איבה  פעולות  חללי  למען 
העוול  לתקן את  מנת  על  זאת 
במשפחות  רבות  פוגע  אשר 
בימי  החללים  ובזכר  החללים 
כאשר  הממלכתיים  הזיכרון 
לא מונחים לצד הקברים דגלי 
ישראל ונרות נשמה. עו"ד כהן 
אשר  קטנות  בערים  כי  הציע 
קבורה  חלקת  להן  הוקצתה 
הצבאיים  עלמין  בבתי  גדולה 
להקצות  ניתן  מנוצלת  שאיננה 

חלק ממנה למען קבורת חללי פעולות איבה.
אל  זו  בבקשה  שעולה  הרבה  הרגישות  את  הדגיש  השר  סגן 
מול חללי צה"ל אך הבין כי יש לתת מענה לעניין וכי יש לשקול 
פתרון נקודתי מול ערים שאכן שטח בתי העלמין הצבאיים גדול 
לעומת מס' חללי מערכות ישראל. אי לכך, יש לשקול הקצאת 
חלק מהשטח הלא מנוצל לטובת חלקות קבורה של חללי פעולות 
יעלה לדיון עם שר הביטחון  זה  נושא  כי  איבה. סגן השר מסר 
הדתות  שר  כסגן  הנושא  את  מהיכרותו  וכי,  האפשרי  בהקדם 

בעבר, ניתן להתחיל ולטפל בנושא תחילה, במקומות קטנים.
בנוסף על כך, נציגי הארגון העלו עוד שני נושאים הדורשים את 

תמיכתו וקידומו של סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן:

בקשה לקידום הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, 
הוראת  כי  הסביר  כהן  עו"ד  מארנונה).  ושוטרים  מלחמה  נפגעי 
הפטור מארנונה נחקקה בשנות ה-60 ואיננה משקפת את מצב 
גודל הדירות כיום ועל כן, יש לקדם תיקון להצעת חוק זו אשר 
לגודל  ההנחה  את  תתאים 

הדירות כיום. 
את  יבחן  כי  ציין  השר  סגן 
ההוראה מול המשרד הרלוונטי, 
את  ויבחן  הפנים,  משרד 
העלויות הכספיות שלצד תיקון 

הוראות החוק. 
עניין שלישי ואחרון שהעלה 
הצעת  הינו  כהן  עו"ד  לדיון 
חוק קידום מבחן הכנסה. עו"ד 
כהן הדגיש כי אין זה ייתכן כי 
איבה  פעולות  ונכי  צה"ל  נכי 
אשר אינם יכולים לעבוד עקב 
נכותם וזכאים לתגמולי מחייה 
שונים לא יכולים לקבל הכנסה 
כדוגמא  נוספת.  ו/או  אחרת 
מקבל  והנכה  בהנחה  לכך, 
תגמולי מחייה שונים ובמקביל 
נכות כללית  מקבל גם תגמולי 
את  מקזז  הלאומי  הביטוח  אז 
מתגמולי  העודפת  הכנסתו 
מביא  שכזה  עיוות  המחייה. 
ועגומה  ידועה מראש  לתוצאה 
פעולות  ונכי  צה"ל  נכי  לפיה 
את  ואיבדו  שנפגעו  איבה 
כדי  עד  וקבועה  נמוכה  חיים  לרמת  נידונים  להתפרנס  יכולתם 

עוני. 
סגן השר הבין את מצוקת הנכים והסכים עם העובדה שנגרם 
המשמעות  את  לבדוק  ליועצו  הורה  השר  סגן  אלו.  לנכים  עוול 
הכלכלית של העניין ולהציע פתרון כזה שיוביל לאי קיזוז תגמולי 
המחייה כל עוד התגמולים לקיום לא עוברים את השכר הממוצע 

במשק. 
אנו שמחים לבשר כי בהזדמנות זו, סגן השר נענה לפניית נציגי 
הארגון להגיע כאורח כבוד בטקס הרמת כוסית לקראת חג הפסח 

תשע"ז שייערך בבית הארגון היציג.

סיכום פגישה עם סגן שר הביטחון, 
הרב אלי בן דהן
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בתאריך 25.1.2017 נערכה פגישת סיכום פעילויות יום ההוקרה 
לפצועי מערכות ישראל ופעולות איבה 2016. בפגישה נכחו נציגי 
ארגון "זהות" והמנכ"ל מר איתי גרנק, נציגי ארגון נכי צה"ל ויו"ר 
הארגון מר חיים בר ונציגי ארגון נפגעי פעולות איבה, עו"ד הילה 
אשכנזי-אליאסי מהמחלקה המשפטית ומירי כהן שהובילה את 
ממשרד  נוספים  נציגים  נכחו  כן  כמו  הארגון.  מטעם  הפרויקט 

החינוך, ממנהל החינוך הדתי (חמ"ד) ומקק"ל.
ראשית הודו מארגני היום על עבודת הצוות ושיתוף הפעולה בין 
כל העוסקים במלאכה. כהוכחה על המאמץ הרב ניתן לראות את 
בהשוואה  משמעותית  השנה  שגדלה  והענפה  הרחבה  הפעילות 

לאשתקד. 
בהמשך הפגישה סקרו הנוכחים את כלל אירועי יום ההוקרה 

שהתקיימו ברחבי הארץ ודנו בליקויים ובהפקת הלקחים בנדון:
מערכת החינוך- אלפי מערכי שיעור הועברו בבתי הספר אודות 
יום ההוקרה, כ-130 שיחות התקיימו בין נכי צה"ל ונכי פעולות 
איבה לבין תלמידי בתי הספר, נערכו סיורים בבית הלוחם, נשלחו 
גלויות לנכים ונערכו טקסים בתנועות הנוער. ארגון נפגעי פעולות 
להגיע  הנוער  לבני  ולאפשר  בסיורים  חלק  לקחת  ביקש  איבה 
ממקור  הנכים  סיפורי  את  ולשמוע  אביב  בתל  הארגון  למועדון 

ראשון. 
השנה לראשונה החל פרויקט "צועדים ומצדיעים". צעידת בני 
איבה  פעולות  ונכי  צה"ל  נכי  בהשתתפות  ישראל  בשבילי  נוער 
עצרת  התקיימה  הצעידה  בתום  האישי.  סיפורם  את  ששיתפו 
תמיכה לאות הזדהות והוקרה בפצועים. נשמח לנוכחות נכי איבה 

בפרויקט זה בשנה הבאה שזכה לסיקור נרחב והצלחה רבה.
יום  את  ציינו  מקומיות  רשויות  כ-60  מקומיות:  רשויות 
ההוקרה באירוע מקומי לכלל תושבי המקום בשיתוף נכי צה"ל 
ואיבה תושבי הרשות. נציגי הארגון שומרים על קשר ישיר עם 
הרשויות ומשתדלים לקחת חלק פעיל ולהיות נוכחים בכל אחד 
מהאירועים. הארגון ימשיך לפעול להרחבת הפעילות ולציון ימי 

ההוקרה ברשויות. 
במעמד   15.12.2016 ב-  הלוחם  בבית  נערך  המרכזי  האירוע 
ובני  הפצועים  ובמעמד  ריבלין,  (רובי)  ראובן  מר  המדינה,  נשיא 
מר  וביניהם  מכובדים  נאום  נשאו  הערב  במהלך  משפחותיהם. 

אייבי מוזס, יו"ר הארגון הנכנס והופיעה להקת "אתניקס".
יום ההוקרה בתפוצות: יצאה משלחת פצועים לארצות הברית 
להעלאת המודעות ולחיזוק הקשרים עם פצועי מערכות ישראל 

ופעולות איבה. 
לימוד  ממוסדות  רבות  פניות  קיבלנו  השנה  יקרים,  חברים 
בבקשה לנכי פעולות איבה שיסכימו לספר את סיפורם בפני 
תלמידי בתי ספר מכלל מחוזות הארץ. ארגון נפגעי פעולות 
איבה מייחס חשיבות רבה לסיפורי הגבורה שלכם ולהעברתם 
נתקל  זאת  עם  אך  העתיד  דור  את  המסמלים  הנוער  לבני 
בקשיים למצוא נכים שיסכימו לשתף את סיפורים לאותם בני 
נוער שצמאים לשמוע. כל המעוניין לקחת חלק באירועי יום 
ההוקרה בכלל ו/או לספר את סיפורו המרגש אנא צרו קשר 

עם הארגון ונשמח לשלב אתכם בפעילויות המתאימות. 

פגישת סיום פעילות יום ההוקרה 2016

חדשות הארגון - מטה

באורח  נפצעה   100+ נכה  בדוי,  שם  כ' 
אנוש. יצרה קשר עם המחלקה המשפטית 
שני  לנפגעת  קשה.  הכלכלי  מצב  אודות 
ילדים קטינים ובהריון עם ילדה השלישי. 
לאחר בדיקת  תלוש הגמלה שלה התברר 
כי היא מקבלת 24 משקולות בלבד. עפ"י 
אישה   80.18 נכים  שיקום  אגף  הוראת 
ל-102  זכאית  נכות   100+ בעלת  בהריון 
משקולות ב-3 חודשים האחרונים להריונה 
כן,  כמו  הריונה.   לאחר  חודשים   6 ועד 
משקולות  ל-48  זכאית  ההוראה  עפ"י 
ועד  שנתיים  למשך  רטרואקטיבית 
אל  פנייה  לאחר   .15 לגיל  יגיעו  שילדיה 
מנהלת מחלקת איבה בסניף, כ' קיבלה 48 
משקולות רטרואקטיבית  למשך שנתיים 

וכן עד אשר יגיעו ילדיה לגיל 15 . 

המשפטית  למחלקה  פנתה   ,85% נכה  ר' 

חשמל  מוצרי  לרכישת  סיוע  וביקשה 
מאוד  והתקשתה  מאחר  החדשה  לדירתה 
ותשלומי  המשכנתא  בתשלומי  לעמוד 
מקיפה  בדיקה  לאחר  השונים,  המחייה 
התברר כי לפי הוראה 11.03 נכים בדרגת 
נכות מיוחדת (100%+), ונכים 80% ומעלה 
ראש  פגיעת  בגין   50% לפחות  מתוכם 
זכאים להחזר עד לסך 4,000 ₪ לרכישת 
להחלפתו  וכן  קבלה)  הצגת  (כנגד  מחשב 
אחת ל -4 שנים. בנוסף בהתאם להוראה 
אשר  השיקום  עובדת  ובעזרת   11.04
של  והקשה  המורכב  במצבה  מעורבת 
לרכישת  פעמי  חד  סיוע  קיבלה  ר'  הנכה, 
ציוד ביתי: מכשירי חשמל וריהוט בסיסי. 
לנכים  הניתן  בסיוע  מדובר  כי  יודגש 
מיוחד  לסיוע  הזקוקים  ומעלה,   50% מ- 
ברכישת ציוד ביתי בשל נסיבות מיוחדות 

וחריגות. 

משולחן המחלקה המשפטית

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
חוק  לפי  כי  וליידע  להזכיר  לנו  חשוב 
התש"ל- איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים 

1970, סעיף 7 ה' קובע: 
כתוצאה  מי שנפטר  קרוב משפחה של  (א) 
מפגיעת איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום 
זה  לעניין  ישראל;  מערכות  לחללי  הזיכרון 

יראו עובד שנעדרו מעבודתו כאילו עבד.
(ב) לעניין סעיף זה, "קרוב משפחה" – הורים, 

הורי הורים, בן-זוג, ילדים, אחים ואחיות.
קרובי משפחה ממדרגה ראשונה של חללי 
מעבודתם  להיעדר  רשאים  איבה  פעולות 
אסור  למעסיק  הממלכתי.  הזיכרון  ביום 
באותו  לעבודה  להתייצב  העובד  את  לחייב 
היום, עובד זה זכאי לשכר רגיל באותו יום 
למעסיק  אסור  מעבודתו,  שנעדר  למרות 
העובד  של  הצבורה  החופשה  מימי  לנכות 

את היעדרותו באותו היום.
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 – איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  נציגי 
הארגון היציג, פנו אל ראש הממשלה, 
מר בנימין נתניהו, ואל מזכיר הממשלה, 
לחייב  בבקשה  ברוורמן,  צחי  מר 
בהלוויות  ממשלה  נציגי  השתתפות 

חללי פעולות איבה.
בעקבות הצהרתו של ראש ממשלת 
ישראל מר בנימין נתניהו כי הממשלה 
תגבש נוהל המחייב השתתפות שרים 
בפעילות  שנהרגו  חיילים  בהלוויות 

מבצעית ובפעולות טרור מבקשים נציגי הארגון ליישם נוהל זה 
הן על הלוויותיהם של חללי מערכות ישראל והן על הלוויותיהם 

של חללי פעולות איבה.
מאז ומתמיד מתמודדת מדינת ישראל עם הטרור, שגם בימים 
אבל  בעתות  אלו,  קשים  ברגעים  אזרחיה.  על  פוסח  לא  אלה 
לא  על  מכל  להן  היקר  את  שאיבדו  המשפחות,  אותן  ומשבר, 
עוול בכפם, מצפות לקבל מנבחרי הציבור את החיזוק והתמיכה 
הראויים להם כאזרחי מדינת ישראל. מן הראוי להחיל נוהל חשוב 
זה גם במקרים בהם נרצחים אזרחים תמימים ואין לעשות איפה 

ואיפה בין אזרחי המדינה. 
תשובת מזכיר הממשלה

היציג  הארגון   - איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  פניית  בעקבות 
לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, ולמזכיר הממשלה, מר 
צחי ברוורמן, בנוגע לנוכחותם של שרים וחברי כנסת בהלוויות 

תשובה  התקבלה  איבה  פעולות  חללי 
להיום,  נכון  לפיה  הממשלה  ממזכיר 
וסגני  ממשלה  שרי  של  השתתפותם 
שרים בהלוויותיהם של חללי פעולות 
ממשלה.  בהחלטת  מוסדרת  איבה 
וציין  הוסיף  עוד  הרשמית,  בתשובתו 
עניין  ויוסדר  במידה  כי  ברוורמן  מר 
השתתפות שרים וסגני שרים בהלוויות 
יגרע  או  יפגע  לא  הדבר  צה"ל  חללי 

בהסדר הקיים.
בימים אלו הוגשו ארבע הצעות חוק מחברי כנסת רבים ממגוון 
הקשת הפוליטית בעניין נוכחות נציג ממשלה בהלוויה או בניחום 
אבלים של חלל כוחות הביטחון וההצלה ופעולות איבה. הצעות חוק 

אלה עוסקות בחשיבותה של הנציגות הממשלתית באותה 
שעת אבל ויגון עמה מתמודדות המשפחות שאיבדו את 
היקר להן מכל. עיגון החלטת הממשלה בספר החוקים 

של מדינת ישראל יטיל על נציגי הממשלה את החובה 
לאחר  איבה  פעולות  לחללי  כבוד  בחלוקת  הראויה 

מותם בטרם עת ולמשפחותיהם הכואבות. 
במידה  כי  ולדרוש  לעקוב  ממשיך  היציג  הארגון 
בהלוויות  שרים  וסגני  שרים  נוכחות  עניין  ויוסדר 
חללים הוא יהיה תקף הן על הלוויותיהם של חללי 
כוחות הביטחון וההצלה והן על הלוויותיהם של חללי 

פעולות איבה.

חדשות הארגון - הנצחה

אייבי  מר  הארגון,  יו"ר   7.3.2017 בתאריך 
מוזס, ועו"ד הילה אשכנזי-אליאסי מהמחלקה 
עיריית תל אביב,  נציגי  נפגשו עם  המשפטית 
מר נתן וולך, יו"ר ועדת טרור בעירייה, גב' שרי 
והאירועים,  הטקס  מחלקת  מנהלת  ישראלי, 
הנצחה  שיום,  וועדות  רכז  מאירי,  עומר  מר 

ומורשת. 
בפגישה זו נקבע כי טקס יום הזיכרון לחללי 
ביום  יתקיים  אביב  תל  בעיר  איבה  פעולות 
27.4.2017 בשעה 18:00 בגן הטרור. נציגי הארגון 
 20 ימלאו  כי השנה  העירייה  נציגי  בפני  ציינו 
שנה להירצחה של ענת רוזן ז"ל אשר נרצחה 
בקפה  והנורא  האכזרי  בפיגוע   1997 בשנת 
בתה  על  שהגנה  בעת  אביב  בתל  "אפרופו" 
ברדה,  לי  נס  הטקס  את  תנחה  השנה  בגופה. 
והאומן האורח עידן עמדי. נציגי הארגון ברכו 

את נציגי העירייה על שיתוף הפעולה הפורה.

פגישת נציגי הארגון היציג 
עם עיריית תל אביב לקראת 

ביום ראשון, בתאריך 12.3.2017, נערכה פגישת התנעה לקראת יום הזיכרון יום הזיכרון תשע"ז, 2017
לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה שיחול השנה ביום שני, 1.5.2017, ה' 
המוסד  הטקס,  מפיקי  ההסברה,  מרכז  נציגי  נכחו  בפגישה  תשע"ז.  באייר 
לביטוח לאומי, אבטחת אישים וארגון נפגעי פעולות איבה, יו"ר הארגון מר 

אייבי מוזס, עו"ד הילה אשכנזי-אליאסי וגב' מירי כהן האחראית על הנושא.
במהלך הפגישה עדכנו נציגי הארגון את הנוכחים כי האוטובוסים שמעמיד 
ביטוח לאומי מכל רחבי הארץ למשפחות השכולות יעצרו השנה בעמותת יד 
לשריון בלטרון זאת בעקבות פניות רבות ממשפחות שכולות בבקשה לשנות 
את מקום העצירה במבשרת ציון בטענה שמקום זה איננו מכבד את מעמד 
הצפירה. האוטובוסים יגיעו למקום העצירה בשעה 10:30. לרשות המשפחות 
תוצב סככה מוצלת, כסאות, נוחיות, עמדת כיבוד ושתיה ויתקיים טקס קצר 
בזמן צפירת הזיכרון בשעה 11:00 לזכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות 

איבה. בשעה 11:05 יצאו האוטובוסים לכיוון הר הרצל.
עוד סוכם כי, כפי שהיה אשתקד, גם השנה מרכז ההסברה יקצה מראש 
מרחב עודף למגיעים לטקס שאינם מבין המשפחות השכולות וזאת על מנת 
להקל על מקומות הישיבה במעמד הטקס. במרחב העודף יוצבו כסאות ומסכי 

ענק אשר יקרינו עבור המשתתפים את הטקס במלואו בזמן אמת.
המעדכן  לאומי  לביטוח  המוסד  מטעם  רשמי  מכתב  יצא  אפריל  בתחילת 

אודות פרטי הטקס הממלכתי והרישום להסעות. 

פגישת הערכות ליום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ופעולות איבה תשע"ז

נוכחות של שרים וחברי כנסת בהלוויות חללי פעולות איבה
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חדשות הארגון - רווחה
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מחנה קיץ קנדה -2017 יוצא לדרך!
כמו בכל שנה יוצאים בקיץ הקרוב כ-20 בני ובנות המצווה למחנה 

 "I.V.O.W"  קיץ בקנדה במשך חודש באמצעות ארגון
מצווה  ובנות  בני  יפגשו  המצווה  ובנות  בני  התוכנית  במסגרת 
חברתית,  פעילויות  איתם  ויקיימו  הגילאים  מכל  קנדיים  יהודים 
נוער  בני  להכיר  נהדרת  הזדמנות  זוהי  וחווייתיות.  ספורטיבית 

יהודים מקנדה ולהכיר מקרוב את קנדה היפיפייה.
במחנה הקיץ שנמשך כחודש זוכים הילדים להשתתף בפעילויות 
שחייה,  כדורסל,  כדורגל,  הוקי,  טניס,  כמו  רבות  ספורטיביות 
שייט, שייט בסירה, סקי מים, תרבות ואומנות, הופעות ריקודים. 
ימים  שבוע  בן  לטיול  הילדים  יוצאים  הקיץ  מחנה  של  בסיומו 
שם  וטורונטו  אוטווה  מונטריאול,  לערים  יגיעו  במסגרתו 
בניין   : כמו  והמפורסמים  הפופולאריים  התיירות  באתרי  יבקרו 
המים  פארק  הקנדי,  האוויר  מוזיאון  הלאומי,  הקנדי  הפרלמנט 
הענק  השעשועים  ופארק  הניאגרה  מפלי   ,“St-Sauveur”
”Canada’s Wonderland“ השבוע כולל גם מסיבת ריקודים, 

צפייה בסרט, קניות ותכנית שבת מיוחדת.
בשנה שעברה יצאו למחנה הקיץ 21 ילדים אשר סיפרו על חוויה 
מיוחדת במינה ובלתי נשכחת. ארגון נפגעי פעולות איבה מוקיר 
תודה לארגון "I.V.O.W " על שיתוף הפעולה הפורה ועל הפעילות 

הענפה במסגרת זו למען לילדי הנפגעים בני ובנות המצווה.

חדשות הארגון 
רווחה

יום ד' 15.2.17, התקיים יום הבריאות 
השנתי לחברי הארגון בחמי יואב 

החברים נהנו מהמרחצאות החמים, ממתקני הספא, מבריכות 
הגופרית ומארוחת צהריים עשירה.

 במהלך היום הופיע שמוליק ספן ובידר את החברים במופע 
סטנד אפ וחיקויים

יום בריאות נוסף לתושבי הצפון  נערך ביום שני, 20.2.17, 
בחמת גדר בו השתתפו כ- 150 משתתפים אשר נהנו ממגוון 
הבריכות, המינרלים, מתקני הספא, ממופע סטנד- אפ וכמו 

כן, ארוחה במסעדת "המחבת". 
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נשף פורים 2017 !
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נשף פורים נשף פורים 20172017 !נשף פורים 2017נשף פורים 
למעלה מ-800 חברי ארגון ובני משפחותיהם הגיעו לחגוג יחדיו 
את חג פורים בנשף המסורתי של הארגון בשיתוף עמותת "חזון 
לישראל" והשנה האמן האורח שהנעים את האירועים היה אביהו 

מדינה .
 11.3 במוצ"ש  בארץ:  מחוזות  בשלושה  נערכו  פורים  אירועי 
באולמי   12.3 בתאריך  ראשון  ביום  בחיפה,  "כינורות"  באולמי 
אביב  תל   14.3 שלישי  וביום  בירושלים   "Wedding Club"

באולמי "אושן". 
במהלך הערב נהנו החברים מארוחת ערב עשירה, מסיבת ריקודים, 

בר חופשי והגרלה נושאת פרסים.

בראשות  החדש  הארגון  וועד  חברי  הוצגו  פורים  נשפי  במהלך 
יו"ר הארגון הנכנס, מר אייבי מוזס, וזכו לקבל את ברכתם של 

המשתתפים והצלחה רבה בהנהגת הארגון. 
בכל  שהתקיימה  הפרסים  בהגרלת  המאושרים  לזוכים  ברכות 
אירוע בין חברי הארגון שהשתתפו וזכו בפרס ראשון טלוויזיה 

32 אינץ', פרס שני חופשה זוגית בארץ ופרס שלישי טאבלט.
אנו מודים לבתיה וברי סגל ראשי עמותת "חזון לישראל" על 
חלק  שלקחו  הועד  וחברי  המתנדבים  לכל  בפרויקט,  התמיכה 
בהצלחתו של הנשף וכן לכל החברים שהגיעו לחגוג את חגיגות 

הפורים יחד.
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ארגון  קיים  הבינלאומי,  האישה  יום   ,8.3.2017 רביעי  ביום 
נפגעי פעולות איבה אירוע חגיגי לציון יום זה באולמי "סטוקו", 

ת"א והשתתפו בו כ-200 נשות הארגון. 
היום החגיגי החל בשעה 9:00 בארוחת בוקר מפנקת ועשירה. 
העיתונאית   של  המרתקת  הרצאתה  החלה  מכן,  לאחר  מיד 
מעוררת ההשראה, גאיה קורן, "אני מלכה". גאיה מנחת סדנאות 
העצמה לנשים שרוצות למצוא ולהמציא את עצמן מחדש וכן 
 NLP בשיטת  וחרדות  טראומה  במשברים,  אישית  מטפלת 
המשלבת דמיון מודרך. בתחילת ההרצאה כל אישה קיבלה כתר 
מחוויית  כחלק  ראשה  על  אותו  לעטור  והתבקשה  מלכה  של 
ההרצאה. בהרצאתה גאיה מגוללת את סיפור חייה אשר כולל 
אהבה, שכול, נישואין, אימהות, גירושין וכל המתלווה אל כל 

והתהומות  הקשים  המשבר  מרגעי  כי  מאמינה  גאיה  אלה. 
הגדולים ביותר אנו חייבים למצוא את נקודות האור ולהרים 
את עצמנו מחדש. זהו סיפור של אובדן התמימות וניצחון 

האופטימיות ויש בו התרגשות, שמחה, צחוק ואהבה. 
עשרות  הנשים  לרשות  עמדו  ההרצאה  של  סיומה  עם 
אשר  והאסתטיקה  היופי  בתחום  ומתנדבים  מקצוע  אנשי 
רחב  במגוון  ויופי  טיפוח  פינוק,  לנשים שעתיים של  העניקו  
של תחומים, עמדת מניקור, עמדת עיצוב שיער, עמדת שיאצו 
ורפלקסולוגיה, עמדת עיצוב גבות ועמדת קוסמטיקה ואיפור. 

בהמשך, הוגשה ארוחת צהריים חגיגית שלאחריה עלו להופיע 
לינוי ורונן קמרון במופע טלפתיה עוצר נשימה.

בסיומו של היום כל אחת מהנשים קיבלה שי מפנק מטעם 
חזון  עמותת  ובתרומה של  "ללין"  חברת  הארגון בסבסוד של 

לישראל.
הארגון  נשות  את  ברך  מוזס,  אייבי  מר  הנכנס,  הארגון  יו"ר 
והדגיש כי עבורו הן גיבורות שראויות לכל הערכה והוקרה ועל 

כן שמח לבשר כי אירוע יום האישה יהפוך למסורת. 
יום  של  להצלחתו  רבות  ותרם  חלק  שלקח  מי  לכל  תודה 

מרגש זה שכול כולו הוקדש לנשות הארגון היקרות. 

ארגון  קיים  הבינלאומי,  האישה  יום   ,8.3.2017 רביעי  ביום 

והתהומות  הקשים  המשבר  מרגעי  כי  מאמינה  גאיה  אלה. 
הגדולים ביותר אנו חייבים למצוא את נקודות האור ולהרים 

אשר  והאסתטיקה  היופי  בתחום  ומתנדבים  מקצוע  אנשי 
רחב  במגוון  ויופי  טיפוח  פינוק,  לנשים שעתיים של  העניקו  
של תחומים, עמדת מניקור, עמדת עיצוב שיער, עמדת שיאצו 

יום האישה הבינלאומי 2017
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בתקופת  עוד  הראשונים,  הדקירה  מפיגועי  אחד  היה  זה 
האינתיפאדה הראשונה, אולם איכשהו מה שאירע ברחוב התחייה 
ביפו נשכח מהתודעה הציבורית. אפילו ברשת האינטרנט קשה 
למצוא אזכורים לאירוע בו נרצחו שלושה ישראלים בבוקר אחד. 
"חבל שיהושע לא כאן לראות את הנכדים שלו. איזה פספוס, 
סימונה  אומרת  כך  שלו",  האהבה  כל  את  להם  הנותן  היה  הוא 
חקמז, אלמנתו של יהושע ז"ל שנרצח בפיגוע דקירה ביפו לפני 

27 שנים. 
התרחש  האירוע 
שישי,  יום  בבוקר 
היה  זה   .14/12/1990
חנוכה  של  שלישי  נר 
המזכירה  כאשר 
שין"  "אלום  במפעל 
ביפו  התחייה  ברחוב 
הגיעה לעבודתה כרגיל. 
לה  המתין  במקום 
פועל בשם משה איוון 
פלסטיני  נוסף  ופועל 
באופן  במפעל  שעבד 
קבוע ואף הביא עימו 
באותו בוקר את חברו. 
שאיריס  לאחר  מיד 
פתחה  המזכירה 
המפעל  דלתות  את 
נכנסו  והשלושה 
מסע  החל  פנימה, 
שני  שביצעו  הטבח 
הפועלים הפלסטינים. 
הקורבן הראשון, משה 
נרצח בדקירות,  איוון, 
המזכירה  אחריו 
שנרצח  והשלישי 
שעבד  חקמז,  יהושע 
הסמוכה  במרפדיה 
לאחר  למקום  ומיהר 

צעקותיה  את  ששמע 
של המזכירה שנלחמה על חייה. שני המחבלים נמלטו מהמקום 
כשבעלי  כשעה,  לאחר  רק  הקורבנות.   את  מאחוריהם  והותירו 
הנרצחים.  שלושת  של  גופותיהם  התגלו  למקום,  הגיעו  המפעל 
יהושע היה בן 42 במותו הותיר אחריו את סימונה אלמנתו וארבעת 

ילדיהם. 

בתחילת  שבטורקיה.  מרסי  בעיר   1948 בשנת  נולד  יהושע 
בה  ביפו  עם משפחתו, שהשתכנה  לארץ  עלה  החמישים  שנות 
"הנוער  הנוער  בתנועת  חניך  היה  בנעוריו  בבגרותו.  גם  וחי  גדל 
העובד והלומד" וכשהגיע לגיל 18 התגייס לשירות צבאי כלוחם 
חוליות  בקיבוץ  הכשרה  קבוצתו  עם  עבר  הוא  הנח"ל.  בחטיבת 
המילואים,  בשירות  יותר,  מאוחר  מלא.  שירות  שירת  כך  ואחר 

לחם במלחמת יום כיפור.
סימונה,  אלמנתו 
על  השבוע  סיפרה 
את  איבדה  בו  היום 
חולה  "הייתי  בעלה: 
זוכרת  אני  יום.  באותו 
שהייתי עם 40 מעלות 
חום כשהגיעו לספר לי 
על מה שקרה. ארבעת 
אז  היו  שלנו  הילדים 
והם   4  ,6  ,13  ,15 בני 
בחופשת  בבית  היו 
חנוכה. גרנו אז בבת-ים 
ואני זוכרת שיום קודם 
לבננו  הבטיח  יהושע 
ייקח  שמחר  ה-6  בן 
לעבודה.  איתו  אותו 
בבוקר הוא קם מוקדם 
את  להעיר  רצה  ולא 
הלך  הוא  אז  הילד, 
סופגניות  לקנות 
אותן  הביא  לכולנו, 
הביתה ומיהר לעבודה 
במרפדיה. המקום היה 
זה  בו  למפעל  צמוד 
את  הכיר  והוא  קרה 
המזכירה,  את  כולם, 
שנרצח  הפועל  את 
וגם את הפועל הערבי 
היו  הם  אותם.  שדקר 
יחד  לאכול  יושבים 
ולשתות קפה. ברגע שהוא שמע את הצעקות של המזכירה הוא 

מיד רץ לבדוק מה קורה ואז הם דקרו אותו". 
איזה אדם היה יהושע?

ומעלה, הוא היה איש טוב שכולם  "יהושע היה אדם משכמו 
שזקוק  מישהו  רואה  וכשהיה  לעזור  שאהב  אדם  אהבו.  מאוד 

סימונה חקמז מספרת על אובדן בעלה, יהושע ב-1990..."כשהיה רואה 
מישהו שזקוק לעזרה היה נותן לו את כל מה שהיה לו, גם אם היה נשאר בלי 

כלום..."

הגיבור שלי,
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לעזרה היה נותן לו את כל מה שהיה לו, גם אם היה נשאר בלי 
כלום. אני זוכרת שהייתה תקופה בה הוא היה בלי עבודה כמעט 

בבית  איתי  היה  הוא  כלכלית, אבל  לנו קשה  היה  חצי שנה. 
עם הבן הקטן שלנו שנולד. הוא עזר לכל מי שהיה זקוק. 
אח שלי עד היום מחזיק אצלו בבית חתיכת חבל, איתה 
לא  "אני  החדשה.  לדירה  מקרר  להעביר  לו  עזר  יהושע 
הוא  לכל החיים",  יישאר אתי  זה  זה.  לזרוק את  מסוגל 

תמיד  הילדים.  עם  גם  היה  יהושע  ככה  לי.  אומר 
השתדל לתת להם הכל, גם אם זה ממה שאין לו. 

הוא היה אבא טוב". 
שאחריהם,  אלו  וגם  הראשונים,  הימים  את 
גדולה.  המולה  של  כימים  סימונה  זוכרת 
"בהתחלה בשבעה הגיעו אלינו הביתה מאות 

אנשים, כאלה שבכלל לא הכרתי. הייתה 
המולה וסערת רגשות גדולה. אני בכלל 
התמוטטתי באותו יום וגם הילדים לקחו 
את זה מאוד קשה. כשנגמרה השבעה, 
לנו  הצמידה  שהמדינה  הפסיכולוגים 
אמרו לי שבשביל טובת הילדים אני 
צריכה להחזיר את הבית לקדמותו. 
להדליק  להם  לתת  לי  אמרו 
טלוויזיה או לשמוע מוזיקה אם זה 
מה שהם רוצים וזה מה שעשינו, 
איתנו.  שהייתה  שלי  ואימא  אני 
המפרץ  מלחמת  התחילה  ואז 

מסיכות  את  לקחת  הלכנו  חי  היה  עוד  כשיהושע  הראשונה. 
יקרה  ושלא  בסדר  יהיה  שהכל  אותי  הרגיע  הוא  שחילקו,  הגז 
לנו כלום. כשהתחילה המלחמה באמת הוא כבר לא היה והיה 
אותנו  ולא השאירו  לנו  עזרו  לנו קשה מאוד. ההורים שלי 
לבד, אבל זאת הייתה התמודדות מאוד לא פשוטה עד תום 

המלחמה". 
את  שאיבדו  לאחר  ראשונות  שנים  באותן 
אביהם, חוו גם ילדיה של סימונה את אותה 
מאוד  היה  "לי  פשוטה.  לא  התמודדות 
קשה וגם לילדים. בן ה-6 טופל אצל 
בי  מרדו  גם  והילדים  פסיכולוג 
אולי  הרגישו  הם  תקופה.  באותה 
שעכשיו שאבא הלך, אז מותר להם 
הייתה  זאת  רוצים.  שהם  מה  לעשות 
תקופה קשה. הבן הגדול שלי, שאיבד 
את אבא רק חודש אחרי הבר מצווה 
את  וספג  קשה  זה  את  לקח  שלו, 
גם  הגדולה  שלי  הבת  פנימה.  הכל 
חברה  הייתה  היה  מאוד,  התקשתה 
אבל  לנו קשה,  היה  של אבא שלה. 
גם  ברוך השם.  והתגברנו,  התמודדנו 
המדינה עזרה לנו בטיפולים ובתמיכה 
היום  בלימודים.  ובעזרה  בילדים 
הילדים כבר גדולים ויש את הנכדים 
והחברים שממלאים לי את החיים". 
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צביה יונגריס איבדה את בתה הדס, בת 20 בלבד, אשר נרצחה 
בפיגוע בגבעה הצרפתית בירושלים. "יש חיים אחרי המוות" היא 
חוזרת ואומרת. המשפט הזה עוצמתי עוד יותר, כאשר רק מספר 
אחרי  גם  איתה,  עדיין  הדס  כי  צביה  מספרת  מכן  לאחר  דקות 
כל השנים שעברו: "אני עדיין רואה את הדס מחייכת אלי, כמו 
שהייתה עושה בכל בוקר. זה עד היום ככה, התמונה שלה רודפת 

אותי. זה כאילו היא עדיין איתי". 
יולי 2002,  יום קייצי בחודש  יונגריס, רק בת 20 באותו  הדס 
לצומת  הגיעו  פרנקלין  מיכל  ללימודים,  וחברתה  היא  כאשר 
הגבעה הצרפתית בירושלים. בתחנת האוטובוס שבצומת המתינה 
היה לאסוף אותה ברכבו. מחבל פלסטיני  לדודה, שאמור  הדס 
מכונית  מתוך  לפתע  הגיח  גדול,  חבלה  במטען  חמוש  מתאבד, 
ורץ אל ההמון הממתין בתחנת האוטובוס במטרה ברורה לבצע 
פיגוע. חייל משמר הגבול שהיה שם הבחין בו וניסה לעוצרו, אך 
המחבל הצליח להתחמק אל בין ההמון ולהפעיל את המטען בכל 
זאת. שבעה בני אדם נרצחו בפיגוע רצחני זה, בהם הדס וחברתה 

מיכל.
"הדס הייתה אישה שעושה המון חסדים" מספרת צביה. "זה 
היה המוטו שלה בחיים, לעזור לאנשים בכל מקום שיכלה. כבר 
מגיל 12 היא התחילה לחנוך ילדים מכיתות א'-ב', לקחה אותם 
היא  כך  איתם משהו. אחר  עושה  הייתה  יום  ובכל  מהשיעורים 
המשיכה עם זה עד לגיוס בשירות הלאומי. היא הדריכה ב"בני 
היה האופי  זה  גם השתתפה בתוכנית פר"ח.  ובמקביל  עקיבא" 

שלה, זה משהו שהיא ספגה אצלנו בבית". 
את  מצאה  שם  הצרפתית,  בגבעה  אוטובוס  תחנת  אותה  אל 

ימים  לגמרי במקרה. הדס, שסיימה באותם  הגיעה הדס  מותה, 
את תקופת השירות הלאומי שלה בבית לילדים בסיכון בעפולה 
לאירועים  לבוא  מסכימה  לא  שהיא  עליה  מתרגזת  ("הייתי 
למדה  הילדים"),  את  לעזוב  יכלה  לא  שהיא  מפני  משפחתיים, 
הלימודים  שנת  סיום  סף  על  והייתה  באלקנה  אורות  במכללת 
שבמקום  לכך  הביאה  מקרים  צירופי  של  שרשרת  הראשונה. 
הדס  הגיעה  בירושלים,  האומה  לבנייני  מוקדמת  בשעה  להגיע 
דווקא בשעה הזו לאותה נקודה בה אירע הפיגוע. מי שחשו גם 
ואביה  הדס  דודה של  הם  כבדים,  רגשות אשם  כך  אחר  שנים 

יהודה, שהלך לעולמו מספר שנים מאוחר יותר. 
"דודה התעכב כמה דקות בדרך כדי לקנות משהו לילדיו שהיו 
מוקדם  מגיע  היה  שלו  עצמו  את  מאשים  הוא  היום  עד  איתו. 
יותר זה לא היה קורה. אמרתי לו שאני כאימא שהרגע איבדה 
את הילדה שלה, אומרת לו שהוא צריך להודות לקב"ה שעיכב 
אותו, אחרת גם הוא וילדיו היו מתפוצצים שם. לירושלים היא 
הגיעה כי למחרת הייתה אמורה להתחיל להדריך שם בסמינריון 
של בנות השירות הלאומי. אני לא רציתי שהיא תעשה את זה, 
ביקשה  היא  אבל  אחד,  לקיץ  לפחות  אלי  קרובה  אותה  רציתי 
מאבא שלה והוא סידר לה את העבודה הזאת. פחדתי שתסתובב 
בירושלים באותה תקופת פיגועים, ואחר כך הוא אכל את עצמו 
שלא הקשיב לי. הוא סחב איתו את האשמה הזאת ולא הצליח 
להפסיק להאשים את עצמו במה שקרה. אמרתי לו שאין טעם 

להאשים את עצמך בדברים כאלה, אבל זה לא עזר". 
בני  החלו  הצרפתית,  בגבעה  פיגוע  על  הבשורה  לאחר  מיד 
אמר  בעלי  יהודה  מסויים  "בשלב  הדס.  את  לחפש  המשפחה 

"אני עדיין רואה את הדס מחייכת 
אלי, כמו שהייתה עושה בכל בוקר..."
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שעברו כבר שעתיים והוא נוסע לאבו כביר. פתאום צלצל 
הטלפון שלי ועל הקו היה בחור אחד, אח של מיכל חברתה 
עליו  התפרצתי  אני  הדס.  עם  לדבר  שביקש  הדס,  של 
וצעקתי עד שהתנצל. באבו כביר הקיפו אותנו פסיכולוגים 
ועובדות סוציאליות, שאפילו לשירותים לא נתנו לי ללכת 
לי  שעלתה  הראשונה  המחשבה  הביתה  כשחזרנו  לבד. 
אצליח  איך  הבנתי  לא  להתאבד.  הולכת  שאני  היא  בראש 
לחיות בלי הבת שלי, בלי החיוך שלה. לקחתי מהאמבטיה 
רציתי  שלי.  השינה  לחדר  והלכתי  התרופות  קופסת  את 
וחשד  אותי  ראה  בעלי  יהודה  להחביא את התרופות, אבל 
נתן צרחה: "מה את רוצה,  שאני רוצה לפגוע בעצמי. הוא 
שיהיו חמישה יתומים?!" ומשך ממני את קופסת התרופות. 
כשבזמן  בחדר,  כמה שעות שהייתי  אחרי  התעוררתי.  כאן 
הזה הילדים יושבים לידי ושומרים עלי, קמתי על הרגליים 
ולא אעזוב אתכם".  ואמרתי להם: "אל תדאגו, אני איתכם 

מהנקודה הזו הם נרגעו וגם אני". 
על  לשמור  עצמה  על  לקחה  צביה  מכונן,  רגע  מאותו 
על  תקום  שהמשפחה  לכך  לדאוג  המשפחה,  אחדות 
הרגליים. "אמרתי ליהודה והילדים שמעכשיו אנחנו נפגשים 
כולנו מדי שבוע בכדי לדבר, לשתף כל אחד על הקושי שלו 
ומשם נמשיך הלאה ונראה איך מתמודדים. עשינו את זה כך 
במשך שנתיים, עד שיהודה חלה. לקחנו על עצמנו את העול 

להמשיך בחיים". 
ושבה  עבודתה  את  צביה  עוזבת  הדס,  של  מותה  לאחר 
לעירייה  הלכתי  "מיד  חודשים.  שישה  לאחר  רק  אליה 
הדס.  שם  על  בסיכון  לילדים  מועדונית  להקים  וביקשתי 
לדעת  לי  טוב  זה  שנה.   15 כבר  פועלת  הזאת  המועדונית 

שהיא קיימת ופועלת". 
סופגת  הדס  של  מותה  לאחר  שנים  מספר  כאמור, 
המשפחה מכה נוספת עם מותו של יהודה, בעלה של צביה. 
"כשבעלי נפטר אמרתי לילדים שאבא שלהם רצה לראות 
ליום  להגיע  לזכות  כדי  נלחם  לחופה, שהוא  אותם מתחת 
כך  ואחר  אבל  שנת  נשמור  עכשיו  צלח.  לא  זה  אבל  הזה 
הכל פתוח. אמרתי להם שאת הקשה כבר אכלנו עד עכשיו, 
והגיע הזמן ללכת ולשמוח. 11 חודשים לאחר שנת האבל 

חיתנתי את שלושת ילדי". 
צביה  של  התור  גם  הגיע  הילדים,  של  חתונתם  לאחר 
לי  היה  הבית  את  עזבו  שהילדים  "אחרי  מחדש.  להינשא 
קשה רגשית להישאר לבד בבית. הילדים אמרו לי: "אימא, 
את חייבת להתחתן מחדש" וכך היה, לפני שמונה חודשים 
המסר  זה  להמשיך.  חייבים  ממשיכים,  החיים  התחתנתי. 
שלי, שחייבים להילחם ולהראות לכולם שאנחנו פה, שלא 

יצליחו להפיל אותנו". 
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את  אחד  ברגע  איבדה  שוורץ  אלמוג  איריס 
המסעדה  שנים.   13 לפני  קרה  זה  אחיינים.  ושני  אחיה  הוריה, 
בבעלות  לחיפה,  הדרומית  שבכניסה  "מקסים"  הפופולרית 
בצהריים  שבת  כמדי  עמוסה  הייתה  וערבית,  יהודית  משותפת 
בסועדים. סמוך לשעה שתיים ורבע נכנסה למסעדה המחבלת 
את  חבלה.  מטען  גופה  כשעל  מג'נין,   29 בת  ג'ראדאת,  הנאדי 
שלוות  את  באחת  וקטעה  המסעדה,  במרכז  הפעילה  המטען 

השבת בעיר.  מעוצמת הפיצוץ נהרגו 
ועוד ארבעה  בני-אדם   15 בו במקום 
בבתי  יותר  מאוחר  נפטרו  פצועים 
החולים. בין ההרוגים היו גם תינוקת 
ושלושה ילדים. לבתי החולים בחיפה 
עשרה  גם  בהם  פצועים,   60 הובהלו 
ילדים. איריס איבדה את הוריה , אחיה 

ושני אחיינים.
לא מזמן, במהלך האזכרה השנתית 
הקריאה  שנרצחו,  משפחתה  לבני 
איריס הספד בו גוללה את מה שעבר 
על  סיפרה  וגם  היום,  באותו  עליה 

ההתמודדות והגעגוע. 
אותו  בצהריים,  שבת  "אותה 
כל  שם-  "הם  ההודעה:  קבלת  רגע 
המשפחה שלך".   "אבל מי?" שאלתי. 
ואחיך,  אחותך  שלך,  ואבא  "אימא 
האחיינים  שם!   הם  ומושיק.  גלית 
הרגע  אותו  הם!".  גם  וגיסתך  שלך 
לשוק.  והגיב  שליטה.  איבד  הגוף  בו 
אותו הרגע שמאז החיים אחרים, כל 

כך אחרים". 
וילדיה  איריס  שהו  רגעים  באותם 

ללא  לפתע  אותה  פוקדת  נוראית  תחושה  כאשר  גיסה,  אצל 
הסבר. מספר דקות מאוחר יותר מצלצל הטלפון ועימו הבשורה 
שתשנה את חייה. הניסיונות להשיג את בני משפחתה לא הצליחו, 
ובצפייה בשידורי הטלוויזיה היא מצליחה לאתר את רכבם של 

הוריה חונה בסמוך למקום הפיגוע, כשכל שמשותיו מנופצות. 
 לא פחות מתשעה מבני משפחתה היו במסעדה בזמן הפיגוע. 
בעיר.  החולים  בבתי  אחריהם  החיפושים  את  החלה  איריס 
"הפצועים שלי כולם היו בחדרי ניתוח. ברמב"ם אמרו לי "סעי 
את  אשכח  לא  לעולם  הסכמתי.  ולא  התמוטטתי  כביר".  לאבו 
אותו הבוקר בו נאלצתי לשבור לבני ניבי את ליבו הרך והטהור. 
בשלילה  ולענות  מטורף  טרור  מעשה  על   4.5 בן  לילדון  לספר 
לשאלתו: "אז אני לא אוכל יותר לשחק עם אסף ותומר?". לא 
אשכח איך אלעדוש, תינוק בן שנה וחצי, יוצא למרפסת בבית 

וצועק "סבתא סבא" וסבתא וסבא לא עונים לו".
את  מוצאת  הפיגוע,  לאחר  מיד  ראשונים,  ימים  באותם  כבר 
בני  ובארבעה  הפעוטים  ילדיה  בשני  מטפלת  איריס  עצמה 
משפחה המאושפזים במצב קשה. "אחותי, גיסתי ושני האחיינים 

שלי, ארבעה פצועים שצריך לעמוד על הרגליים בשבילם". 
מתי בתוך כל זה היה זמן להתאבל?

מדי  זמן.  אין  לאבל,  מקום  "אין 
פעם הוא יוצא בלי לשאול, אבל אין 
לטפל  פצועים  יש  בו.  לעסוק  זמן 
התחלתי  גם  מכן  לאחר  שנה  בהם. 
אני  היום  שעד  כך  גירושים,  תהליך 

מתמודדת". 
מאותם  עצמך  על  למדת  מה 

ימים?
רמב"ם,  במסדרונות  "כשהלכתי 
לעצמי:  חשבתי  בהתחלה,  ממש 
להיפתח".   – החירום  מחסני  "אוקי, 
כוח,  שיש  גיליתי  האלה  ובמחסנים 
גם  היה  בסדר.  שיהיה  רצון  תקווה, 
ואומץ  גם עקשנות  אבל  כאב,  הרבה 
לקחת החלטות ולצאת לדרך חדשה. 
גיליתי שאני לא נבהלת ליפול, ושאני 

יודעת שאקום". 
דירה  עברנו  הפיגוע  לפני  "חודש 
מחיפה לכפר סבא. לאט לאט התחלתי 
לי  ולבנות  חדשים  אנשים  להכיר 
ולבנים חברה חדשה. קל זה לא היה. 
ועשיתי  בין בתי החולים   התרוצצתי 
בכדי  שביכולתי  המקסימום  את 

"חוט עם גוון משלו, 
חוט בלי רקמה"

את  אחד  ברגע  איבדה  שוורץ  אלמוג  איריס 

חוט שאיבד את הרקמה שלו.חוט שרקמתו הטבעית נפרמה באכזריות."לעיתים אני מרגישה כמו חוט, 
חוט שלא יהיה שייך לאף רקמה אחרת". חוט שנשאר לבד. 

מתוך ההספד שכתבה איריס אלמוג שוורץ לרגל האזכרה השנתית
לבני משפחתה שנרצחו בפיגוע במסעדת מקסים בחיפה בשנת 2003.

איריס אלמוג עם אחיה מושיק אלמוג ז"ל
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שלי.  ובפצועים  האהובים  בבני  לטפל 
בין  ואיום.  נורא  היה  קשה.  מאד  היה 
לבין השתדלתי לעשות הכי טוב שאני 
מסוגלת ולהרים אותי, את ילדיי ולבנות 
את עצמי הפעם לבד. הגיבוי, התמיכה 
נקברו  שידעתי  תנאי  ללא  והאהבה 
מה  על  ונלחמתי  נאבקתי  אתכם.  יחד 
שיכולתי. נתקלתי בבני אדם שלא היה 
האמנתי  אך  קיימים,  שכלל  מושג  לי 
את  לעשות  ליבי  לאומץ  ונתתי  בכוחי 
העבודה. לא לוותר ולא לפחד. המלחמה 
הייתה על חיי וחיי ילדיי", כתבה איריס 

באותו הספד.
מתמודדת  שעברו  השנים  במהלך 
בפצועים,  הטיפול  עם  רק  לא  איריס 
בילדיה הקטנים ועם הגירושים, אלא גם 
מנהלת מאבקים ממושכים נגד המדינה 
כדי לקבל הכרה כנפגעי פעולות איבה 
 2011 בשנת  "רק  משפחתה.  בני  עבור 
עבר תיקון לחוק אשר הכיר במעמדתם 
אז  עד  הורים.  משני  איבה  יתומי  של 

הפנו אותי לביטוח לאומי, שם אמרו לי שלא מגיע לי כלום ושאלך 
המדינה  לשנורר.  אותי  לימדו  להם שלא  עניתי  תרומות.  לבקש 

התרשלה בתפקידה והפנתה לנו גב במשך שנים". 

משפחתה  מבני  הזיכרונות  בצל 
הפגישה  כולל  אחד,  ברגע  שנעלמו 
ימים  האחרונה עם אחיה הגדול מספר 
לדבוק  איריס  ממשיכה  הפיגוע,  לפני 
באמונה כי הכל יבוא על מקומו בשלום. 
"למרות הכל השתדלתי כל הזמן לשמור 
על אופטימיות, אופטימית בסיסית שהיא 
תוצאה ישירה מאהבתם של הוריי, אהבה 
שהטמיעו בי. אהבה וקבלה שנטעה בי 
עוז, אומץ, אמונה וביטחון לדעת שיהיה 
בדרכי  לבדי  ללכת  עלי  אם  גם  בסדר, 
עמוק  ומפחידה.  אפלה  בדרך  חתחתים 
בנשמה האמנתי שאעבור אותה בשלום 
את  רוחי,  את  ניווטה  הוריי  אהבת   .
מוחי ואת נשמתי להביט תמיד קדימה  
ולראות  את האופק המאיר,  להתעקש 

גם אם מדובר בנצנוץ אור קטן וחלש".
מדבר  קמה  שלמה  משפחה  איך 

כזה?
"אני יכולה לדבר רק בשם עצמי, אני 
לא חושבת שמשפחה מתגברת אי פעם. 
זה בראייה שלי. החיים התהפכו  פשוט חיים אחרת, כך לפחות 
אחד  כל  אבל  אוהבת,  מאוד  אנחנו משפחה  נהרס.  והכל  לגמרי 

מתמודד בדרך שלו עם הפציעות והאבל". 

זאב ורות אלמוג ואיריס אלמוג ביום חתונתה

משפחת אלמוג-שטייר, מימין לשמאל: אורלי אלמוג, אורן אלמוג, איריס אלמוג, גלית שטייר, חן ועומר שטייר, עומרי, עדי אלמוג, אלעד וניב שוורץ, 
אלעד שטייר
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 כך מספרת קטי אוליאל שנפצעה באורח קשה בפיגוע בקפה 
הלל, פציעה שאת השפעותיה היא חשה עד היום. 

זה קרה ב-9/9/2003. אוליאל, אז אישה צעירה,  בת 27 ואם 
לשני ילדים קטנים, יצאה לרחבת הכניסה של בית הקפה בו עבדה 
היא  מילים עם מנהל המקום.  ולהחליף כמה  סיגריה  כדי לעשן 
בכלל לא הייתה אמורה לעבוד באותו יום. בסביבות השעה 23:15 
מחבל מתאבד הגיע אל בית הקפה, זוהה כמחבל בידי העובדים, 
אולם הצליח בכל זאת לפוצץ את המטען שעל גופו. בפיגוע נהרגו 
שבעה בני אדם ו-57 אחרים נפצעו. זה היה הפיגוע השני במספר 

באותו היום. 
"הזיכרונות מאותו יום נשארים לתמיד", מספרת אוליאל. "הם 
פשוט שם איפשהו, גם אם היום אני זאת שמחליטה אם להוציא 
אותם או לא. נדרשו הרבה טיפולים כדי להגיע למצב הזה", היא 

מספרת בחיוך. 
אל בית החולים מגיעה אוליאל עם פגיעה רב מערכתית. "נפצעתי 
בכמה וכמה מקומות. הייתי במרחק של מטר וחצי מהמחבל ורק 
ישבתי  שלי.  הרגליים  על  הגן  בינינו  שהפריד  גדול  חרס  עציץ 

ממש עם הגב למאבטח, המחבל הגיע ומנהל המקום 
שלי  מהמקום  קמתי  "מחבל".  וצעק  אותו  זיהה 

כדי לברוח ואז היה הפיצוץ. היה לי חור בריאה 
ופגיעה בכבד, יד שנפגעה בצורה קשה מאוד 
שהיו  מהאומים  ובגב  בראש  פציעות  והמון 
בתוך המטען נפץ. חלקם נשארו לי בגוף עד 

היום". 
הדרך שעברה אוליאל עד לשיקום, הפיזי 
לקח  "זה  ומורכבת.  ארוכה  הייתה  והנפשי, 
שנה עד שבכלל התחלתי לנסות להשתקם. 
השחרור  לאחר  חודשים  שלושה  במשך 
מהשיקום, יום יום ישבתי בבית כשאני 
תחת השפעות של כדורים מאוד חזקים 
נגד כאבים שהשפיעו מאוד על התפקוד 
שלי. לאחר מכן הייתה ממש תקופת 
והתחלתי  האלה  מהכדורים  גמילה 

חודשים  באותם  לחיים.  להתעורר 
אתי  היו  ראשונים 
והאחיות  שלי  אימא 
ליוו  שכולן  שלי 
התחושה  אך  אותי. 
הייתה כמו להיות ולא 

להיות.". 
אותן  כל  למרות 
פיזיות,  פציעות 

נפשה  דרך  עבר  האמיתי  לשיקום  המסע  שהיו,  ככל  מורכבות 
של אוליאל. "פחדתי לצאת מהבית. קשה לאנשים להבין את זה 
וכשאני מסתכלת על זה היום אני קצת נבוכה, אבל בחוויה שלי 
בחוויה  איתי.  שלו  העבודה  את  סיים  לא  המחבל  ימים  באותם 
לי סיוטים כל  היו  שלי הוא עדיין היה שם בחוץ, מחפש אותי. 
אם  אשמע  לא  שאולי  נלחצת  הייתי  רעש,  בבית  וכשהיה  לילה 
מישהו מתקרב במדרגות מבחוץ. כל יציאה לטיפול הייתה מלווה 
ילד  כמו  החושך,  שיורד  מרגע  היסטרי  פחד  גמורה.  בהיסטריה 
והשפעת  והסיוטים  הפחד  למיטה.  מתחת  ממפלצת  שמפחד 
הכדורים, היו זורקים אותי בלילה למיטה ובבוקר מעבירים אותי 

לספה". 
איך ומתי מתחיל בעצם השינוי?

"הייתה עובדת שיקום מהביטוח הלאומי שליוותה אותי מרגע 
הפגיעה והייתה מגיעה אלי הביתה פעם בשבוע. כשהיא ראתה 
שמצבי לא מתקדם היא עשתה לי סוג של תרגיל והפסיקה להגיע. 
ביום השנה לפיגוע, כשהייתי באמת במצב נורא, התקשרתי אליה 
לא  אני  אותי??  עזבתם  "איך  רעה.  מאוד  הודעה  לה  והשארתי 
יכולה יותר". למחרת היא התקשרה אלי ושאלה אם אני כועסת. 
תוכלי  מכאן  "יופי,  ענתה:  היא  כועסת  מאוד  שאני  כשאמרתי 
לצמוח". עד היום, 13 שנים אחרי, המשפט הזה עדיין חקוק 

בתוכי". 
ביחד עם עובדת השיקום, שלמעשה מאלצת את אוליאל 
היה  שמבחינתה  המקום  העיר,  מרכז  אל  מהבית  לצאת 
האמיתי.  הנפשי  ההחלמה  תהליך  מתחיל  ביותר,  המאיים 
מזה  יצא  הדברים.  את  לפרק  התחלנו  בשיחות,  "התחלנו 
המון. בכל פעם כזאת שיצאתי מהבית והבנתי כי אני חוזרת 
הביתה שלמה ובריאה ואין מחבל בחוץ שמחכה לסיים 
והשיקום  איתי את העבודה, הרגשתי הקלה עצומה 

החל לקרות באופן טבעי. 
וחצי,  שנתיים  במשך  מתנהלות  שיחות  אותן 
מהביטוח  סיוע  גם  מקבלת  אוליאל  במהלכם 
בו  מקצוע  חשבונות,  הנהלת  ולומדת  הלאומי 
הראשונים  מהימים  כבר  כיום.  עוסקת  היא 
התברר כי עוד רובד לא פשוט להתמודדות הוא 
מה  את  מעכלים  הם  בה  והדרך  הילדים  סביב 
שקרה. "זה היה מאוד לא פשוט. רק אחרי כמה 
הדברים  מאיפה  בכלל  להבין  התחלתי  חודשים 
באו. ביום הפיגוע,  הבן שלי שהיה בן 6, שמע 
אותה  הרג  מתה.  שלך  "אימא  בגן:  אחר  מילד 
ערבי". כל היום הוא הסתובב עם זה ולא האמין 
גם כשסיפרו לו שרק נפצעתי. הביאו אותו לבית 
החולים והוא לא רצה להתקרב אלי ואחר כך 

"אני מרגישה ברת מזל, 
השתקמתי".
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לא  הוא  הראשונים  בחודשים 
רצה להיות בבית".

מאוד  הייתה  איתו  "הדרך 
שנים  כמה  נמשך  זה  קשה. 
דאגני  מאוד  קשר  בינינו  ויצר 
משני הצדדים. כשהייתי יוצאת 
"למה  אומר  היה  הוא  מהבית 
לא  היא  אולי  הלכה?  אימא 
לפקפק  לי  גרם  וזה  תחזור?" 
הביתה  חוזרת  הייתי  בעצמי. 
שיראה  אותו,  ומעירה  בלילה 
באיזשהו  בסדר.  והכל  שחזרתי 
הדאגה  שהחלמתי,  ככל  שלב, 
שלו ירדה ושלי עלתה. החלפנו 

מקום  לעצמו  נתן  הוא  מתחזקת  שאני  כשהרגיש  תפקידים. 
לשחרר את הפחדים וההפך. יש יומיים בשנה, יום השנה לפיגוע 
ויום הזיכרון, בהם אני מרשה לזיכרונות לצאת ומתפרקת. ביומיים 
האלה הוא יושב לידי ושומר עליי, בלי לדבר או לשאול שאלות. 

עד שאני הולכת לישון". 
כאמור, שרידי הפציעה הקשה עדיין קיימים ("יש לי מלא צלקות. 
פעם אמרתי לאימא שלי שעל כל צלקת אעשה קעקוע, אבל היא 
אמרה שתנשל אותי מהירושה אז וויתרתי.."), אבל מבחינתה של 
אוליאל הם שוליים. "הבעיה הכי קשה היא השריטה בראש. זה 
תמיד שם, עד היום. אגיד את זה בצורה הכי עדינה – דבר כזה 

דופק את הראש. למשל בסיבוב 
האחרון עם גל הדקירות שהיה. 
אחורה  מסתכל  תמיד  אתה 
מעבר לכתף. אם אראה מישהו 
יד  שמושיט  ערבית  חזות  עם 
לאחור, ישר אחשוב שהנה הוא 
מפעיל את הפצצה. כשהחברות 
הן  לצאת,  אותי  מזמינות  שלי 
זה  שאיתי  יודעות  לבד  כבר 
אף פעם לא למרכז העיר אלא 
חיים  יותר.  מבודדים  למקומות 
שאני  בשיטות  אבל  זה,  עם 
יצרתי לעצמי. עושים עיקופים. 
לאנשים  שאין  ערנות  לי  יש 

אחרים. האינסטינקטים שלי עובדים חזק יותר". 
ולמרות כל זה את אומרת שאת ברת מזל..

"נכון. יש לי עבודה שאני אוהבת, משפחה. בעבודה שלי אני 
נתקלת בבעלי מוגבלויות שונות ורואה אנשים שגם אחרי המון 
שנים עדיין נמצאים במקום פחות טוב. אני חושבת שההבדל 
להישאר  יכולתי  השערה.  כחוט  הוא  לא  או  להשתקם  בין 
באותו מצב. אני באמת מרגישה שיש לי מזל, שאני ומשפחתי 
השתקמנו. בסדר, נפגענו, אבל חיים עם זה וזה ממש לא מובן 
מאליו. אני אסירת תודה ויודעת שבעקבות הפיגוע, לא בזכותו, 

קרו גם דברים בריאים". 
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ועדת האתיקה תתכנן ותשמש ככתובת לפניות כלל חברי הארגון ו/
או מוסדותיו בכל הקשור בשאלות ובסוגיות בעלות אופי אתי, מוסרי 
וציבורי. בין היתר, במסגרת נושאים אלו תהיה הועדה מוסמכת להכריע 
במחלוקות בין החברים, בין חברים לבין מוסדות הארגון ובין מוסדות 

הארגון השונים.
סמכויות ועדת האתיקה

את  לקבל  הארגון  לוועד  להמליץ  רשאית  תהיה  האתיקה  ועדת 
 (1) האתי:  הקוד  הפרת  במקרה של  חלקן,  או  כולן  הבאות,  ההחלטות 
נזיפה; (2) דרישת התנצלות; (3) השעיה מחברות / פעילות, לפי המקרה, 

לתקופה קצובה.
האתיקה של  בוועדת  בתלונות  אחידים  טיפול  כללי  קובע  זה  נוהל   .1

ארגון נפגעי פעולות איבה
2. בנוהל זה -

"תלונה": פנייה שוועדת האתיקה החליטה לראות בה הפרה של הקוד 
האתי של הארגון.

"תגובת הנילון": עמדתו של נילון לגבי תלונה.
3. טיפול ראשוני:

3.1 כל פנייה לוועדת האתיקה, תוגש על-גבי טופס המצורף לנוהל זה 
(להלן: "טופס הגשת תלונה") ובצירוף תצהיר חתום בפני עו"ד.

3.2 טופס הגשת תלונה יהיה ניתן להורדה מאתר האינטרנט של ארגון 
במשרדי  מודפס  כטופס  לקבלו  ניתן  יהיה  וכן  איבה  פעולות  נפגעי 

הארגון.
3.3 לא מולאה הפנייה על גבי טופס הגשת תלונה, תוחזר הפנייה לפונה 
כל  את  ולהשלים  הטופס  את  למלא  יידרש  והפונה  הטופס,  בלוויית 
הפרטים בו. לא ימלא המתלונן טופס הגשת תלונה כנדרש, לא תטופל 

התלונה.
3.4 נתקבל טופס הגשת תלונה שמולא בשלמות, אומתו פרטי התלונה 

בתצהיר כנדרש,– יימשך הטיפול בה כמפורט להלן.
3.5 טופס התלונה והתצהיר ייקראו לפחות ע"י אחד ממלאי התפקידים 
(להלן:  הוועדה  חברי  מבין  מינתה  שהוועדה  מי  הוועדה,  יו"ר  הבאים: 

"הקורא").
3.6 תוך 14 יום מהגיע התלונה (להלן: "הפניה") לידיו, יחליט הקורא על 
אחת הפעולות הבאות או יותר, ויודיע על כך למזכירות הוועדה, אשר 

תפעל בהתאם :
3.6.1 משלוח הפנייה לתגובה של הנילון.

3.6.2 במכתב לנילון יצוין כי הוועדה תידון בתלונה גם אם לא תתקבל 
תגובתו.

3.6.3 העברת הפנייה לטיפול גורם אחר בארגון במידה ומדובר בפנייה 
לא רלוונטית לוועדת אתיקה.

3.7 גניזה על הסף:
3.7.1 במקרים בהם התלונה אינה מעוררת כל שאלה בתחום האתיקה 
המקצועית, רשאי  הקורא להמליץ על גניזת הפנייה ללא צורך במענה 

מצד הנילון.
3.7.2 החלטה על גניזה ללא מענה תתקבל בהסכמה רוב חברי הוועדה.

3.7.3 רכזת הוועדה תשלח המלצתה לגניזה לחברי הוועד.
3.8 בחלוף המועד שהוקצב למענה לפי סעיף 3.6 לעיל, תועבר הפנייה 

לקורא לשם גיבוש המלצה בתוך 21 ימים על אחת הבאות:
3.8.1 גניזת התלונה.

3.8.2 בירור התלונה ע"י הוועדה ובלבד שניתן לתלונה תגובה ע"י הנילון, 

או שחלף המועד שהוקצב לנילון לנתינתה.
3.8.3 משלוח דרישה להשלמת פרטים על-ידי המתלונן.

3.8.4 משלוח הפנייה לתגובה נוספת של הנילון.
3.8.5 העברת הפנייה לטיפול גורם אחר בארגון נפגעי פעולות איבה.

4. דיוני ועדת האתיקה:
4.1 המלצות לבירור התלונה, יובאו לדיון במליאת הוועדה.

הנילון,  של  המשמעתי  ועברו  האישי  בתיק  לעיין  רשאית  הוועדה   4.2
לרבות בתלונות שנגנזו כנגדו, ובהערות שקיבל בעבר בכל אחת מוועדות 

האתיקה של ארגון נפגעי פעולות איבה.
לגנוז תלונה, היא רשאית לצרף להחלטת הגניזה  4.3 החליטה הועדה 

הערה לנילון בתחום התנהלותו.
הוועדה  יו"ר  חסוי.  תוכנם  אשר  פנימיים  דיונים  הם  הוועדה  דיוני   4.4
או מי מטעמו ידאג לניהולו של רישום תמציתי של נושאי הדיון, חוות 
לכך)  צורך  היו"ר  שמצא  וככל  (אם  שהועלו  עקרוניות  עמדות  הדעת, 

והחלטות. 
5 סיום הטיפול:

5.1 מזכירות הוועדה תעדכן את הצדדים המעורבים בתוצאות הטיפול 
בתלונה. 

פרטים  ותכלול  ולמתלונן  לנילון  תישלח  תלונה  גניזת  על  הודעה   5.2
כדלקמן:

5.2.1 עילת הגניזה מן העילות המפורטות בנספח.
5.2.2 הערה, ככל שהחליטה הוועדה.

6. בכל עת במהלך הטיפול בפניה, רשאים יו"ר הועדה או מי מטעמו או 
מליאת הועדה להחליט על איחוד הטיפול בתלונות שונות נגד נילון אחד, 
בתלונות שונות של מתלונן אחד, או בתלונות שונות בנושא אחד. אוחד 

הדיון כאמור, יקבעו מועדים מתאימים לטיפול בפניות המאוחדות.
7. הודעות הוועדה תישלחנה כדלקמן:

7.1 בקשות מהמתלונן להשלמת פרטים, תישלחנה בדואר רשום.
7.2 בקשה לתגובה תישלח בדואר רשום, עם אישור מסירה.

7.3 שאר ההודעות תישלחנה בדואר רגיל.
הכתובת שמסר המתלונן וכתובתו הרשומה של הנילון בספר החברים 

בארגון- יהיו הכתובות למסירת הודעות.
8. על המתלונן או הנילון לפי העניין להשיב תוך 14 יום. לא תינתן ארכה 

לתגובת המתלונן או הנילון, אלא מטעמים מיוחדים.
9. הוועדה תידון על סמך מסמכים בלבד ומבלי לשמוע עדים או ראיות 

נוספות מלבד אלו אשר הוגשו עם התלונה.
10. החלטות הוועדה מעוברות לאישור הוועד, הפרוטוקולים של ועדת 

האתיקה יישארו חסויים.
בתצהיר  הארגון  של  המשפטיות  היועצות  את  להחתים  ניתן   .11

האימות.
12. אסור לפנות לחברי הוועדה בעניין תלונה שהוגשה או לקראת הגשת 

תלונה.
13. ניתן להגיש תלונה באמצעות פקס הארגון 03-6884724  ,לכתובת 

הדואר אלקטרוני של הארגון: 
  irgun@irgun.org.il

או בדואר לכתובת : בית אורן 9 תל אביב 6731937.
לא  היום,  סדר  על  נושאים  הוועדה  לחברי  ישלח  ועדה  כל  לפני   .14

תתכנס ועדה במידה ואין תלונות. 
15. פרסום: הנוהל יפורסם בביטאון 35 היוצא בחודש אפריל 2017

נוהל טיפול בתלונות
ע"י ועדת האתיקה, 2017
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רכב:
שינוי מועד החלפת רכב רפואי ושינוי מנגנון עדכון 

דמי ניידות בעקבות אישור המלצות ועדת "גורן"
ביום 11.8.16 אישרה הממשלה את "מסמך העקרונות המשותף 
בכל הנוגע להמלצות ועדת גורן" שנחתם על ידי מנכ"ל משרד 
הביטחון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויו"ר ארגון נכי צה"ל ביום 
1.1.2013 בנוגע לשינוי מועד החלפת רכב רפואי ושינוי מנגנון 
המפורטים  השינויים  ההחלטה,  בעקבות  הניידות.  דמי  עדכון 

להלן, נכנסו לתוקף החל מיום 11.11.2016.
שינוי מועד החלפת רכב רפואי

חודשים)   48) שנים  ל-4  אחת  תתבצע  רפואי  רכב  החלפת 
במקום 3.5 שנים, כפי שהיה נהוג עד כה. מניין תקופה זו יחל 
בתאריך המופיע ברישיון הרכב תחת הכותרת "תאריך רישום/
תאריך עליה לכביש" ויחול על נכים שיגישו בקשה להחליף את 
רכבם הרפואי החל מיום 11.11.2016 ואילך, ובלבד שבמועד זה 
החלפת  במועדי  השינוי  הרפואי.  רכבם  להחלפת  זכאים  הינם 

הרכב לא יחול על רכבים רפואיים בבעלות המדינה.
שינוי מנגנון עדכון דמי הניידות

לנכים  המשולמים  הניידות  דמי  יעודכנו  מ-11.11.2016  החל 
כפי  והשמנים,  הדלקים  למדד  ויוצמדו  רפואי  לרכב  הזכאים 
שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס 
סכום  יהיה  הבסיס  סכום   ,11.11.2016 ביום  הידוע  המדד  יהיה 
(ברמות הזכאות השונות) הנכון ליום 11.11.2016,  דמי הניידות 

העדכון הראשון יערך בפועל בתגמול חודש ינואר 2017.
החלפת רכב רפואי לנכים שברשותם רכב נקוב ע"ש 

(רכב בהתאמה אישית)
את  להתחיל  רשאים  מותאם,  רפואי  רכב  שברשותם  נכים 
תהליך החלפת הרכב הישן, בתום החודש ה-44. זאת על מנת 
חודשים),   48) שנים  ארבע  בתום  ההחלפה  תהליך  את  לסיים 

המועד הקובע החדש. 
 1,600 בנפח  רכב  לזכאי  יציג  רכב  דגם  של  שינוי 

סמ"ק
הרכב היציג עד לאחרונה, הוחלף ברכב יציג חדש מסוג טויוטה 
לאחר  מחיר  שקל.   128,900 יבואן:  מחיר   .SUN דגם  קורולה 
הנחה: 127,900 שקל. קוד דגם לפי מחירון יצחק לוי: 413083. 
שינוי הדגם בוצע בתיאום עם הארגון בהתאם לכללים הקבועים 

בהוראת הרכב.
נכה שירצה לרכוש את הרכב המשופר החדש מסוג טויוטה 
לעשות  יוכל  שקל   131,900 ליבואן  במחירו   GLI דגם  קורולה 

זאת ללא תוספת מחיר, משרד הביטחון הגיע להסדר עם היבואן 
תחשיב   .20.11.2016 מיום  השינוי  תחולת  תאריך  זה.  בעניין 
הסיוע בעתיד, במועד מכירת הרכב (בתום 4 שנים מיום הרכישה) 
רכב  לפי  לרכב משומש  פי מחירון משרד הביטחון  על  יחושב 
יציג דגם SUN. התחשיב יהיה זהה גם עבור נכים שיירכשו את 

 .GLI דגם המשופר החדש מסוג
היבואן יעניק ל-2 דגמי הרכבים הנ"ל (GLI ו-SUN) 4 שנות 

אחריות. על הנכה לוודא רישום בתעודת אחריות.
תשלום אגרת רישוי לזכאי רכב רפואי

נכה בעל דרגת נכות 30% ומעלה המוכר בגין פגימה בגפיים 
המוכר  ומעלה   60% נכות  דרגת  בעל  נכה  או  בלבד,  תחתונות 
בגין פגימות שונות, ולנכים עיוורים, זכאים לקבל אגרת רישוי 
נכה העונה לאחד  מופחתת בהתאם לקבוע בתקנות התעבורה. 
הרישוי  התחבורה/רשות  למשרד  ייפנה  הנ"ל  מהקריטריונים 
כאשר הוא מצויד באישור המוסד לביטוח לאומי על גובה דרגת 

הנכות. 
נכה הזכאי לרכב רפואי שאינו עונה לקריטריונים המפורטים 
לעיל, זכאי להחזר כספי עד לגובה סכום אגרת הרישוי של הרכב 
המשלם  נכה  על  המוטל  התשלום  בניכוי  זכאי,  הוא  לו  היציג 
אגרה מופחתת (סכום האגרה המופחתת עומד כיום על 27 שקל). 
ההחזר יבוצע כנגד אישור תשלום  אגרת רישוי עליה מוטבעת 
יש  הבקשה  את  הנהיגה.  רישיון  צילום  בצירוף  הבנק,  חותמת 

להפנות לעובדת השיקום. 
נכה הזכאי לרכב רפואי שיקומי בעל מנוע דיזל המשמש גם 
זכאי להחזר של מחצית מסכום אגרת הרישוי  נהיגה,  ללימודי 
בהצגת  מותנה  הכספי  ההחזר  שבבעלותו.  הרכב  על  המוטלת 

אישור תשלום אגרה. 
נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

נכה משותק רגליים שברשותו תג חניה לרכב עם כיסא גלגלים 
(תמרור ג-43), רשאי על פי סעיף 71 (א)(1) לתקנות התעבורה, 
לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג בנתיב שמיועד לתחבורה ציבורית. 
בעבורו  ונוהג  הנכה  אל  המתלווה  אדם  על  גם  חלה  זו  הוראה 

ברכב. 
השתתפות המל"ל בתשלום ביטוח רכב רפואי לשנת 

2017
פרטים מלאים כולל תעריפי הביטוח ששולמו על ידי משרד 
המפורטים  לקריטריונים  בהתאם  רפואי  רכב  לבעלי  הביטחון 

בהוראת הרכב, של משרד הביטחון.
ינואר 2017  נכים בעלי רכב נקוב ע"ש יקבלו בתגמול חודש 

עדכוני זכויות נכים
המידע שלהלן הוא תמציתי בלבד, אין לראות במידע זה הנוסח המוסמך 

והמלא של החוק, התקנות והוראות אגף השיקום.
האמור בנוסח החוק, התקנות וההוראות הוא הנוסח המחייב.
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הפרשי ביטוח לפי תעריפי החשכ"ל בהתאם לסוג הרכב שאושר 
להם בוועדת חריגים. 

לנכים  מיוחדים  צרכים  למימון  משקולות  תוספת 
פגועי כליות המטופלים בדיאליזה

לאחרונה  בוצע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 
הכנסת, תיקון בתקנות הנכים (תוספת למימון צרכים מיוחדים) 
המעניק תוספת משקולות לנכים המוכרים בגין פגיעה כלייתית 
ואשר מטופלים בדיאליזה. התקנות קובעות כי נכה פגוע כליות 
והמטופל בדיאליזה באופן קבוע יקבל, נוסף על זכאותו הבסיסית 
המשולמת מכוח התקנות הנ"ל, תוספת של 20 משקולות. זאת 

בשל הצרכים הייחודיים הנובעים מהטיפולים האמורים.
התשלום   .1.1.2016 מיום  אלה  תקנות  של  תחולתן  תאריך 
לזכאים העונים לקריטריון הנ"ל בוצע בתגמול חודש ספטמבר 

.2016
חישוב גמלת סיעוד המשולמת על ידי המוסד לביטוח 

לאומי ככפל גמלה
במסגרת דיונים שהתקיימו בין המל"ל לבין אגף שיקום נכים 
בעניין תשלומים הנוגעים לשירותי סיעוד הניתנים על ידי הגופים 
הללו, סוכם כי נכים המקבלים מהמל"ל "תוספת למימון צרכים 
מיוחדים" בשל דרגת נכות – גיל ומצב משפחתי  ומקבלים גם 
גמלת סיעוד מביטוח לאומי בשל מצב רפואי/ בריאותי, תוספת זו 

לא תחשב כפל גמלה עם גמלת סיעוד שמשולמת ע"י המל"ל.
לעומת זאת, נכים המקבלים מל"ל  ליווי באמצעות חברת סיעוד 
או ליווי בתגמול או "תוספת עזרת זולת רפואית" – תוספות אלו 
ייחשבו ככפל גמלה עם גמלת הסיעוד המשולמת יל ידי המל"ל. 
מהתוספות  אחת  קבלת  בדבר  הרלוונטיים  לגורמים  לדווח  יש 

הנ"ל. 
תשלום ליווי בתגמול – הסדר חדש

בעקבות תיקון תקנות הנכים (טיפול רפואי) שאושר לאחרונה, 
שונתה שיטת הליווי הנהוגה כיום ובמקומה נקבע הסדר חדש 
המאפשר לנכה להמשיך בקבלת מלווה בפועל דרך חברת הסיעוד 
המלווה  להעסקת  הוצאות  למימון  בתגמול  סיוע  קבלת  ו/או 
בהתאם לתעריפים שיקבע משרד הביטחון. על מנת להקל על 

הנכים לבחור במסלול המתאים, להלן מספר דגשים חשובים:
1. נכה יוכל לבחור באחד מהמסלולים המוצעים – קבלת סיוע 
או קבלת הסיוע בפועל באמצעות  באמצעות התגמול החודשי 
מלווה המועסק על ידי חברת הסיעוד שעימה יש לביטוח לאומי 

הסכם תקשורת. 
2. נכה שיבחר במסלול של ליווי בתגמול, יחויב לחתום על תצהיר 
ולאחריו יהפוך הנכה למעסיק של המלווה ויחולו עליו חוקי דיני 
עבודה וזכויות עובדים. אנו ממליצים לכל נכה המבקש להמיר 

ליווי לתגמול, לקרוא ביסודיות את התצהיר טרם החתימה. 
3. מעבר בין המסלולים ניתן לבצע אחת לשנה. 

4. נכה שיבקש לעבור מסלול טרם חלפה שנה, בקשתו תובא 
לדיון בוועדת חריגים באגף השיקום. 

נסיעות  בגין:  תוספות  תשולמנה  לא  בתגמול  ליווי  במסלול   .5
חריגות, שעות  לילה, שעות  לחמי מרפא, שעות  יציאה  לחו"ל, 

חפיפה למלווה, הדרכות, שבתות וחגים.
6. רק נכה הזכאי ל-24 שעות ליווי ביממה יוכל לחלק את שעות 
הליווי בין ליווי בפועל באמצעות חברת סיעוד לבין  ליווי בתגמול. 

יתר הנכים רשאים לבחור במסלול אחד בלבד.
7. נקבעו 3 רמות שכר לשעת ליווי שתשולם בתגמול:

א. נכה הזכאי ל-24 שעות ליווי ביממה – 39.19 ₪ לחודש עבור 
כל שעה.

כל  עבור  לחודש   ₪  36.53  -  100%+ נכות  דרגת  בעל  נכה  ב. 
שעה.

ג. נכים אחרים בדרגות נכות שונות – 35.37 ₪ לחודש עבור כל 
שעה. 

8. הסכומים המפורטים לעיל כוללים את עדכון שכר המינימום 
שאמור להתבצע בינואר 2017.

9. נכה שיחליט לממש ליווי בתגמול, יודיע לעובדת השיקום על 
בחירתו במסלול זה.

10. נכה אשר בוחר להמשיך במסלול של ליוו בפועל באמצעות 
חברת סיעוד כפי הנוהג כיום, לא צריך להודיע. 

11. דוגמה לביצוע תחשיב 8 שעות ליום, לנכה בעל דרגת נכות 
 X עד 100% כולל שיבחר במסלול ליווי בתגמול: 8 שעות ליווי
X 30.4 ₪ 35.37 (ימים בחודש) = 8,601.98 ₪. מסכום זה עליו 
לשלם בעצמו את ההוצאות החלות על פי חוק והעסקת מלווה. 

12. ריענון זכאות קימת: נכים משותקים בעלי דרגת נכות מיוחדת 
+100% זכאים בהגיעם לגיל 50, ל-8 שעות ליווי ביום. 

טיפולי שיניים
לנכים בעלי דרכת נכות 19% ומעלה שהוכרו לפני 1.1.1996 אשר 
אינם עונים לקריטריונים המזכים בטיפול שיניים אך מתקיימים 
מיוחד),  (תגמול  תג"מ  נצרך,  תגמול  כגון  בלבד  מתגמולי מל"ל 
תג"מ בגובה חפ"ר, או נכים המתקיימים מתג"מ למתבגר, תינתן 
יינתן  הסיוע  ההצעה.  בחינת  לאחר  רק  כספי  לסיוע  זכאות 
באמצעות קרן עיזבונות ותרומות לנכי צה"ל. נכה המבקש לממש 

זכאות ייפנה לעובדת השיקום. 
נכים פגועי ראש בעלי דרגת נכות 40% ומעלה בגין פגימה זו, 
זכאים לטיפול שיניים משמר (סתימות, עקירות, טיפולי שורש, 
ניקוי אבנית), לטיפול פרוטטי (מבנים, כתרים, גשרים, תותבות) 
נכים  חניכיים).  ניתוחי  שורשים,  (הקצאת  חניכיים  ולטיפולי 

בקטגוריה זו אינם זכאים לשתלים דנטליים. 
חבלתית  בתר  תסמונת  או  נפשית  פגיעה  על  המוכרים  נכים 
(PTSD), בעלי דרגת נכות צמיתה 20% ומעלה או נכות זמנית 
להלן:  כמפורט  כולל  שיניים  לטיפול  זכאים  ברציפות,  שנים   3
וטיפול  חניכיים  טיפולי  ומשמר,  מונע  טיפול  דנטליים,  שתלים 

פרוטטי. 

עדכוני זכויות נכים
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תגמול חודשי
הוא  הורים  לזוג  גובה התגמול חודשי המרבי   •
הוא  בודד  להורה  התגמול  שיעור   .₪  6923.49

80% מהתגמול לזוג הורים 5538.73 ₪.
המתקיים  שכול  להורה  תשלום  תוספת   •
השנייה,  השכול  משנת  החל  בלבד  מתגמולים 
(תגמול  מלאות  לזכויות  שהוכר  הורה  זכאי 
מכל  הכנסה  לו  אין  כי  הצהיר  ואשר  והטבות), 
מקור שהוא (למעט קצבאות פטורות), לתוספת 
חודשית בנוסף לתגמול החודשי. הכנסה של עוד 

500 ₪ לזוג הורים ועד
400 ₪ להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין 
זה. גובה התוספת 1,133 ₪ לזוג הורים ו-906 ₪ 
להורה בודד • גילום הטבות: מס קנייה, תרופות, 

אגרת רכב (רישוי) ודמי ניידות 
הנצחת החלל

• הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי              
• מימון הגעה לארץ/לחו“ל לאזכרה שנתית של 
החלל • השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה שנתית 

(אוטובוס) • מענק והלוואה להנצחת החלל
קבר  חלקת  לרכישת  בהוצאות  השתתפות   •
והקמת מצבה לנכה איבה שנפטר עקב נכותו     

במימון  השתתפות   • קברות  לבתי  הסעות   •
מצבה  והקמת  קבר  חלקת  לרכישת  הוצאות 

להורי החלל • הנצחה ממלכתית
שירותי טיפול, ייעוץ והדרכה

• טיפול ישיר באמצעות העובדים הסוציאליים 
• קבוצות תמיכה • טיפול פסיכולוגי באמצעות 

מטפלים חיצוניים להורים ולאחים
שיקום כלכלי בעסק עצמאי, בתעסוקה 

ובלימודים
• סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי

כלכלי  שיקום  בנושא  ערעור  זכות  קיימת   •
עצמאי

• סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי 
ולימודים  מקצועית  הכשרה  קורס  מימון   •

אקדמאיים
הטבות כלליות

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

• החזר דמי התקנת/העתקת טלפון ודמי שימוש 
עבור  מההוצאה   50% של  פעמי  חד  החזר  בו 
לגובה  עד  טלפון  מכשיר  העתקת  או  התקנת 
חשבונית  הצגת  לאחר  שנקבע  המרבי  סכום 

מס/קבלה
סיוע למטרות דיור

או  לרכישת  והלוואות  במימון  השתתפות   •
להחלפת דירה ראשונה ושכר דירה

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

לדירת מגורים
או  מעלון  ובהתקנת  שיפוצים  במימון  סיוע   •

מעלית בדירת מגורים
סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

 – פרטית  מכונית  בהחלפת  או  ברכישת  סיוע   •
יינתן להורה בעל רישיון נהיגה בר תוקף, הסיוע 

יינתן בהלוואה ובמענק אחת ל – 4 שנים

• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה

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

שקל כנגד קבלה. 
מענק לרכישת קלנועית

להורה  קלנועית  לרכישת  השתתפות  מענק   •
מצבו  מפאת  בניידות  המוגבל  שכול-הורה 
יהיה  בקלנועית,  אישי  לשימוש  וזקוק  הרפואי 
זכאי לסיוע ברכישתה אחת לחמש שנים. הסיוע 
ברכישת קלנועית יינתן כתחליף לסיוע לרכישת 
רכב, זוג הורים שכל אחד מהם זקוק לקלנועית, 
סיוע  לקבלת  בנפרד,  אחד  כל  זכאים,  יהיו 
קלנועית  לרכישת  או  בודדת  קלנועית  לרכישת 
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 
ברכישת  כהשתתפות  להלוואה  ו/או  למענק 
האישי,  לשימושם  רכב  להחלפת  או  חדש  רכב 
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית ב- 4 

השנים.
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה לאחת ל 

– 4 שנים (48 חודשים)
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 1/1/14

• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים יינתן מענק 
בסך 47,396 ₪ והלוואה בגובה 31,594 ₪

נוהגים  שאינם  להורים  ראשון  רכב  לרכישת   •
בגובה  והלוואה   ₪  31,594 בסך  מענק  יינתן 

  ₪ 23,180
החלפת רכב

להורים  יינתן  שנים   4 לאחר  רכב  להחלפת   •
בגובה  והלוואה   ₪  38,961 בסך  מענק  נוהגים 
יינתן  23,180 ₪ • להחלפת רכב לאחר 4 שנים 
 ₪  25,974 בסך  מענק  נוהגים  שאינם  להורים 

והלוואה בגובה 23,180 ₪ 
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע לרכישת 
נהיגה  רישיון  לצרף  בקשה,  טופס  למלא  רכב: 
בתוקף, לצרף צילום הזמנת רכב חדש על שם 
ההורה, בעת החלפת הרכב יש לצרף את צילום 
הסיוע  ניתן  שלרכישתו  האחרון  הרכב  רישיון 

בעבר   
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש שנרכש 

תוך 60 יום ממועד קבלת הסיוע
הטבות בנושאים רפואיים

• דמי ביטוח בריאות ממלכתי
• נסיעות לטיפול רפואי

• השתתפות במימון: תרופות, התייעצות רפואית 
ונעליים אורתופדיות 

• ניתוח פרטי
• מכשירים רפואיים, מנוי חודשי לשירות חירום 

רפואי לחולי לב, לחצן מצוקה
• החלמה לאחר אשפוז

• טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה בפועל

הינה  אלטרנטיביים  בטיפולים  ההשתתפות   •
עבור עד 20 טיפולים לשנה ועד 50 ₪ לטיפול

• 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 
 - אבות  לבית  נכנסים  שהם  או  הרפואי  מצבם 
תמומן החזקתם במוסד או בבית האבות, חלקה 
שיעור  תגמולים.  יקבלו  לא  הם  אבל  כולה,  או 
המימון ייקבע על פי הכנסתם ומצבם המשפחתי. 
אם הם נכנסים לבית אבות ונדרשים לשלם דמי 
יקבלו השתתפות בשיעור שנקבע מעת  כניסה, 
לעת אך לא יותר מגובה דמי כניסה לאדם יחיד 
בחדר משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף של 
בית אבות של ”משען“, ובתנאי שבבית האבות 
מחלקה  קיימת  אליו  להיכנס  מבקשים  שהם 

לתשושים  ולסיעודיים.
• עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

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

נפילת החלל
מיוחד  סיוע   - מיוחדים  לצרכים  חריג  סיוע   •

שאיננו כלול במסגרת החוק
הטבות להורים עבור האחים

ישולם  ז‘–י“ב  לתלמידי  לימודים  שכר  מענק   •
מידי שנה בתגמולי חודש אוגוסט 

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

• מענק להולדת ילד
א‘  לכיתות  עזר  שיעורי  במימון  השתתפות   •

– י“ב
על–תיכוניים  לימודים  במימון  השתתפות   •

ובלימודים אקדמאיים עבור אחים עד גיל 30
הטבות המוענקות על ידי רשויות אחרות

רישום  טלוויזיה,  אגרת  מתשלום  פטור   •
משכנתא, רישום ירושה

רכישה בהעברת  ומס  ארנונה  הנחה בתשלום   •
מקרקעין (טאבו)

בהעברת  הסכמה  דמי  מתשלום  פטור   •
מקרקעין

מידע נוסף
חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנות לאחר 
ומהביטוח  החולים  מקופת  הזכאות  שמומשה 

המשלים.
ככלל בקשה לקבלת ההטבות בצירוף חשבונית 
יאוחר  ולא  להוצאה  בסמוך  תוגש  מס/קבלה 
משנה ממועד ההוצאה, לא ניתן לקבל החזרים 
מיום  שנה  של  לתקופה  רטרואקטיביים 

ההוצאה.

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
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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

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

בן, נכד, אח, הורה, גיס, חתן.
מימון הגעה לארץ לאזכרה שנתית 

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

בארץ עד שבעה (7) ימים.
חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה

רכישת  בעבור   ₪ ל–5,331  זכאי/ת  אלמן/ה 
חלקת קבר ו– 4,537 ₪ בעבור הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי
לאלמן/ה

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

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

ראשון  לשיקום   ₪  103,030 עד  של  הלוואה 
יש  עסק  לביסוס   ₪  19,000 עד  של  הלוואה 
קביעת  הרווחה  לעובד/ת  בנושא  לפנות 
ידונו בוועדה לשיקום  הזכאות לסכום הסיוע 

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. 
עד  המקובל  בסכום  פעמי  חד  הינו  הסיוע 
ראשון.  תואר  או  מקצועית  תעודה  לקבלת 
קבלה  אישור  הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש 
גוף אחר  והצהרה אם  גובה שכ“ל  ללימודים, 

משתתף בשכר הלימוד.
שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית

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

למכינה. 
פסיכומטריות  לבחינות  הכנה  בקורס  שכ“ל 

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

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

845 $. סידור ראשון – הלוואה עד 20,000 ₪.
הטבות כלליות
אירוע משפחתי

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

ה זכאי/ת למענק בסך של
9,084 ₪ ולהלוואה בסך 9,216 ₪.

הלוואה לכל מטרה
מטרה  לכל  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 

אחת לשלוש שנים בסך 6,836 ₪. 
פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו

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

לכתובת האלמן/ה. 
סיוע בדיור

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

בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

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

קיימת זכאות של עד 274,451 ₪.

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

הדירה או חלקה בדירה. 
כיסוי משכנתה 

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

בהוראות האגף. 
שיפוץ דירה 

 ₪  58,174 עד  להלוואה של  זכאי/ת  אלמן/ה 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה. למענק של עד 
בעבר  קיבל/ה  ולא  במידה  זכאות   ₪  27,028

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
שכר דירה 

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

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



זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות 
איבה
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רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב (חובה ומקיף) 

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

המענק לשנת 2013 הוא 4,036 ₪. 
אגרת רישיון רכב (טסט)

לרכב  רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
בבעלותו/ה, עד סך 1,756 ₪. יש 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
 ₪  60,097 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
מענק  רכב:  החלפת   .₪  78,762 עד  והלוואה 

בסך 47,504 ₪ והלוואה עד 22,409 ₪.
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

 ₪  42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
מענק  רכב:  החלפת   .₪  22,409 עד  והלוואה 

בסך 47,030 ₪ והלוואה עד 22,186 ₪.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

 ₪  2,167 עד  להשתתפות של  זכאית  אלמנה 
בעבור מימון שיעורי נהיגה.

תשלום דמי ניידות
נעזר/ה  ולא  רכב,  בבעלותו/ה  שאין  אלמן/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 
15,258 ₪ לרכישתה, כחלופה למענק רכישת 

רכב.
רכב שיקום כלכלי

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

 .₪ 18,500
סיוע רפואי 
מימון תרופות 

תרופות  על  תשלום  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
קבוע:  טיפול  ממושך.  או  קבוע  לטיפול 
רשימת  את  הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש 
התרופות מרופא מטפל, את המינון החודשי, 
ולצרף דו“ח ניפוקי תרופות מקופת החולים או 
קבלות משלושת החודשים האחרונים. לאחר 
חודשי  החזר  לפונים  יינתן  הבקשה,  אישור 
במשך שנה שלמה. בתום שנה זו יש להגיש 
מחדש בקשה לאישור החזר חודשי. לתרופה 
שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש אישור של 
לרכז  יש  קבוע:  לא  טיפול  חודשים.  שלושה 
הגשת קבלות בסך 200 ₪ לפחות 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 845 ₪ בשנה 
על ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך 

או ניתוח שאינם קוסמטיים. 
לחצן מצוקה 

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

יש להגיש אישור מרופא מומחה. 
קרדיו – ביפר ומוקד לב

לב.  מחלת  בגין  לאלמן/ה  יינתן  למנוי  מימון 
יש להגיש אישור מקרדיולוג. אלמ/ן הרוכש/
ת מנוי פרטי בחברת שח“ל או נטל“י, זכאי/ת 

להנחה בתעריפים. 
נעליים אורתופדיות 

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

המימון. 
משקפיים לכבדי ראייה 

או  משקפיים  עדשות  במימון  השתתפות   •
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים 

או במקרים של מחלת עיניים כרונית.
טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות   •
בעלי  לאלמנים/ות  מיקרוסקופיות  ועדשות 

תעודת עיוור  
אביזרי עזר רפואיים 

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

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 
נסיעות  עשר  באמבולנס:  או  במונית  נסיעה 
בחודש (חמש הלוך ושוב). יש להגיש לעובד/
אי-  על  מטפל  מרופא  אישור  הרווחה:  ת 
מקור,  וקבלות  ציבורי  ברכב  לנסוע  היכולת 
או אישור על חלקה של קופת חולים במימון 

נסיעות אלה.
החלמה לאחר אשפוז 

אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות בבית 
זכאי/ת  קרינתי,  או  כימי  טיפול  או  חולים 
לפי  עד שבוע,  במלון  להחזר תשלום שהייה 
325 ₪ ליום 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 
בפנייה  זאת  להסדיר  ניתן  למל“ל.  המספקת 

לעובד/ת הרווחה. 

טיפולי שיניים 
להחזר  זכאים   18 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
תשלום לטיפול שיניים. יש להגיש לעובד/ת 
הרווחה: קבלות מקור ותוכנית טיפול. אלמן/
 ₪  15,000 ועד    50% של  להחזר  זכאי/ת  ה 
בשנה. יתום זכאי להחזר של 50%, ועד 4,000 

₪ בשנה. 
ביטוח בריאות

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

לא יופחת מתמלוגיה. 
סיוע סוציאלי- רגשי

עובדים  האלמנות  לרשות  מעמיד  מחוז  כל 
הכוונה,  ייעוץ,  לתת  המוסמכים  סוציאליים 

הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה 
לחיים  בהסתגלות  ולהקל  לסייע  המיועדות 

בצל האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

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

(אישי,  נפשי  טיפול  למימון  זכאי/ת  אלמן/ה 
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 
ותקבל  פרטני,  בתעריף  ילדיה,  עם  לטיפול 
החזר לאחר הגשת קבלות בלבד. לפני תחילת 
הטיפול, יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור 
להמשך  אישור  שנה  כל  ולחדש  למטפל, 

המימון.
ייעוץ פסיכיאטרי

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

פסיכיאטר.
דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

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

סיעודית במקום הסיעודי. 
אשפוז סיעודי

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

האבות. 
מטפלת סיעודית 

אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית, זכאי/
סיעודי/ת.  מטפל/ת  במימון  להשתתפות  ת 
תפקוד“  ”דוח  לפי  ייקבעו  והיקפה  הזכאות 
שימלא רופא המשפחה. יש לפנות לעובד/ת 
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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

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

להעברת המסמכים. 
מצוקה כלכלית 

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

לראשונה לפי החוק.
גובה המענק 29,082 ₪
סיוע לצרכים מיוחדים

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

הבקשה. 
הטבות מרשויות אחרות לאלמנה 

וליתום 
פטור מאגרת רישום ירושה

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

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

הרווחה לקבלת אישור עבור המנהל.
פטור מאגרת משכנתה (טאבו)

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

שיש להגיש לבית המשפט. 
הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)    

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

ולהציג חוזה רכישת דירה או מגרש. 
הנחה בארנונה

דירת  על  בארנונה  להנחה  זכאי/ת  אלמן/ה 
מחייבת  מקומית  רשות  אם  אחת.  מגורים 

בתשלום מלא, יש לפנות לעובד/ת הרווחה. 
סיוע מכספי קרנות ועיזבונות

אלמן/ה וכן יתומים מעל גיל 21 יכולים לקבל 
הוגדרו  שלא  למטרות  קרנות  מכספי  סיוע 

כלל  בדרך  מיועד  הסיוע  בהוראות.  או  בחוק 
למימון לימודים לתואר שני. בקשה יש להגיש 

לעובד/ת הרווחה במחוז הרלוונטי.   
סיוע כספי ליתום

הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי
שהוכרו  שנה,   30 להם  מלאו  שטרם  יתומים 
כיתומים לפני גיל 21, ולא קיבלו סיוע לשיקום 
של  חד-פעמית  להלוואה  זכאים  וללימודים, 

עד 15,500 ₪ לשיקום כלכלי-עצמאי או
9,000 ₪ לביסוס עסק קיים. 

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

למימון שכר לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

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

לא יותר מארבעה אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

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

מימון לשיעורים.
הטבות ליתומים מעל גיל 21   

מימון טיפול נפשי 
(אישי,  נפשי  טיפול  למימון  זכאי/ת  יתום/ה 
זוגי) במשך שנה ועד שלוש שנים. משכו יוארך 
ליתום/ה  מקצועי.  שיקול  לפי  חריג  במקרה 
יינתן באמצעות הפניה או  גיל 30: הסיוע  עד 
ובתעריפי  קבלות  הגשת  לאחר  כספי  כהחזר 
יינתן  הסיוע   :30 גיל  מעל  ליתום/ה  האגף. 
הגשת  לאחר  בלבד,  כספי  החזר  באמצעות 
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 30, זכאי/ת 
למענק נישואין בסך 112,307 ₪. יתום/ה רווק/
ה הרוכש/ת דירה לפני גיל 30, זכאי/ת למענק 
דיור בשיעור 80% מסך מענק הנישואין ואת 
רווק/ה  יתום/ה   .30 בגיל  יקבל  יתרת המענק 
יקבל את   ,30 לגיל  והגיע  דירה  שלא רכש/ה 

מלוא מענק הנישואין.  
הלוואה לנישואין ולדיור

חד-פעמית  להלוואה  זכאי/ת  יתום/ה  כל 

בסך 29,880 ₪ לצורך רכישת דירה או לרגל 
נישואיו. 

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30 

סיוע  קיבלו  שלא  יתום/ה  ראשון:  תואר 
לתואר  לימודים  למימון  זכאי/ת  שיקומי, 
לפנות  יש  מקצועית.  להכשרה  או  ראשון 
מכינה:  מימון  סוציאלי/ת.  לעובד/ת  בנושא 
יתום/ה זכאי/ת לפטור משכר לימודי במכינה, 
לחייל  להכוונה  המחלקה  באמצעות  הניתן 
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 
בלימודי  בשבוע,  שעות   20 לפחות  הלומד/ת 
לחודש.   ₪  2,200 בסך  מחיה  דמי  יקבל  יום, 

מהסכום ינוכה תשלום לביטוח בריאות. 
יתום מעל גיל 30 

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

לביטוח לאומי תדון בכל בקשה. 
שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה פסיכומטרית 

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

הלימוד. 
אבחון תעסוקתי

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

לפנות בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת. 
שיעורי נהיגה 

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

לפני גיל 30.  
החל  הורים,  מ-2  ליתומים  רכב  הטבות 

מ-1.08.11
יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה

 ₪  60,097 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
מענק  רכב:  החלפת   .₪  78,762 עד  והלוואה 

בסך 47,504 ₪ והלוואה עד 22,409 ₪.
יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה

 ₪  42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
מענק  רכב:  החלפת   .₪  22,409 עד  והלוואה 

בסך 33,2430 ₪ והלוואה עד 22,409 ₪.
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זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
רכב רפואי העובר בירושה

לאחד  יועבר  שנפטר  נכה  של  רפואי  רכב   •
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 עפ“י 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.
כאלמנת  הוכרה  לא  ואלמנתו  שנפטר  נכה   •
חלל- תהיה זכאית היא, או ילדי הנכה בלבד, 
החזר  ללא  שמם  על  הרפואי  הרכב  להעברת 
מס, זאת תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב 
בו מצוין כי ”אין להעביר בעלות ללא אישור 
תהיה  האלמנה  הביטחון“  משרד  או  המכס 
הביטוח,  מדמי  מחצית  של  לתשלום  זכאית 
ומלוא דמי האגרה- זאת עד מכירת הרכב, אך 

לא יותר משלוש שנים.
• אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב 
לפני תום 5 שנים ממועד הרישום- יהיה עליהם 

להחזיר מס על הרכב, ללא פחת נוסף.
או  אלמנה  אחריו  השאיר  לא  הנכה  אם   •
יום   60 תוך  היורשים האחרים  חייבים  ילדים, 
פחת  ללא  מס  להחזיר  הנכה,  פטירת  ממועד 
נוסף. (תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף 

השיקום, מס‘ 56.02).
הרפואי  שהרכב  שנפטר,  נכה  של  אלמנתו   •
של הנכה המנוח, הועבר לרשותה והיא הוכרה 
כאלמנת חלל, והרוכשת רכב כניתן לאלמנה- 
תחזיר מס בהתאם להסדרים החלים לאלמנות 

המחליפות רכב. 
קלנועית

נכה  והוא  רפואי  לרכב  זכאות  לו  שאין  נכה 
בו  בישוב  המתגורר  משותק,  או  רגל  קטוע 
קיימות מגבלות תנועה ברכב, זכאי לקלנועית. 

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי
ופירוק  התקנה  רכישה,  יממן  אגף השיקום   •
הרפואי  המכון  אשר  לרכב  אביזר  כל  של 
הנכה  כי  קבע  (המרב“ד)  בדרכים  לבטיחות 

חייב בו עקב נכותו המוכרת.
התקנת  לשם  ברכב  הנדרשים  השינויים   •
ייעשו בהמלצת הממונה על הרכב  האביזרים 

הרפואי ועל דעתו של מהנדס הרכב.
• השינויים ברכב והתקנת האביזרים ייעשו אך 
ורק על ידי ספק לאבזור רכב, הקשור בהסכם 

עם משהב“ט.
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.
הנכה  שעל  המרב“ד  קבע  בהם  במקרים   •
כשירות  מבחן  ולעבור  נהיגה  שיעורי  לקבל 
אלה  ימומנו  באבזור שהותקן,  לצורך שימוש 

על ידי משהב“ט.
לעיל  כמפורט  אביזרים  להתקנת  הזכאות   •

ברכב חדש היא אחת לחמש שנים.
ייעשה באמצעות  • מימון והתקנת האביזרים 
לחילופין  או  לספק,  משהב“ט  של  הפנייה 
באמצעות החזר כספי לאחר הצגת חשבונית 

/ קבלה מקורית.
התאמת רכב רפואי עקב מגבלות 

רפואיות
הנכה  שברשות  הרפואי  הרכב  התאמת   •
עפ“י צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת כאשר 
מתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת 

המחייבת מתן פתרון הולם.
• נכה המבקש, עקב מגבלותיו, להתאים בפעם 
הוא  לו  היציג  מהרכב  שונה  רכב  הראשונה 
שייך  הוא  אליו  השיקום  למחוז  יעביר  זכאי, 
רישיון  צילום  בצירוף  בכתב  מפורטת  בקשה 

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.
רכב  הוועדה להתאמת  ידי  על  נכה שנבדק   •
לא  אישית,  בהתאמה  רכב  לו  ואושר  רפואי, 
יופנה בעתיד לבדיקה נוספת של הוועדה אלא 
הרפואי  במצבו  שינוי  או  החמרה,  חלה  אם 

שבעטיו אינו יכול לממש זכאות לרכב.
רשאי  רפואי  רכב  התאמת  המבקש  נכה   •
ארבעה  הרכב,  החלפת  בתהליך  להתחיל 
חודשים לפני מועד ההחלפה הקבוע בהוראת 
רישום  ממועד  ה-38  החודש  היינו,  הרכב, 

הרכב.
• נכים בעלי נכות מיוחדת +100% ונכים קטועי 
רכב,  למהנדס  ישירות  יופנו  תחתונות,  גפיים 

ללא צורך בבדיקה בועדה להתאמת רכב.
סיוע ברכישת רכב בהתאמה אישית

נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש 
סכום  כדלקמן:  לסיוע  זכאי  אישית  בהתאמה 
בהתאמה  החדש  הרכב  מחיר  בין  ההפרש 
אישית לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית 
במחירון משהב“ט, במענק. (מתבסס על סעיף 

62 (3) (א-ב) להוראת הרכב הרפואי).
מערכת איתור לרכב

סמ“ק   2000 מנוע  בנפח  לרכב  הזכאים  נכים 
ומעלה, לרבות נכים שהותאם להם רכב נקוב 
ע“ש בנפח 2000 סמ“ק ומעלה, זכאים להתקנת 

מערכת איתור לרכב במימון משהב“ט, לרבות 
הרכב  לסוג  בהתאם  שנתי  מנוי  דמי  תשלום 

שאושר פרטי/מסחרי.
רופאי  ידי  על  מומחה  רופא  המלצות  כיבוד 

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

למחוזות הארגון לקבלת סיוע.
טיפול רפואי לפנים משורת הדין 

לנכה המתבגר
נכה מתבגר שמלאו לו 40 שנה לפחות ודרגת 
מתוכה  כאשר  מ-50%  פחותה  אינה  נכותו 
מסימולי  אחד  על  הינה  לפחות  נכות   30%
כאמור,   30% או  להלן,  המפורטים  הפגימה 
אחד  על  איבר  באותו  מצטברת  פגימה  בגין 
מסימולי הפגימה המפורטים להלן, זכאי לקבל 
משורת  ”לפנים  רפואיים  וטיפולים  שירותים 
הדין“ כפי שניתן בנכות המוכרת, אם הוא חלה 
והיא  בנכותו  קשורה  שאינה  נוספת  במחלה 
מחלת  העצבים,  במערכת  מחלה  מאלו:  אחת 
כלי דם, מחלת לב. (אין צורך בהכרה של ועדה 
סימולי  (לפי  המוכרות  הפגימות  רפואית). 
פרפלגיה  הן:  רפואי  בטיפול  המזכות  פגימה) 
סקלרוזיס   – המיפלגיה   – קוודרופלגיה   –
מולטיפלקיס – מחלות שרירים – עמוד שידרה 
– קיר הבטן – מחלות פרקים – פגיעות ברגליים 
(קרסול, ברך, ירך, קטועי רגל). הטיפול הרפואי 
תרופות,  ואשפוז,  אמבולטורי  טיפול  כולל: 
נהלי  פי  על  סיעודי  טיפול  רפואי,  עזר  ציוד 
תוספת  לטיפול,  נסיעה  הוצאות  החזר  האגף, 
למימוש  רפואית.  זולת  עזרת   – משקולות 
המוסמך  לרופא  בקשה  להפנות  יש  הזכאות 

המחוזי, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי 

גב
נכות  דרגת  בעל  בגב,  פגיעה  על  המוכר  נכה 
של 20% ומעלה, או נכה בעל דרגת נכות 10% 
אישור  לקבל  רשאי   ,1.1.1996 לפני  שהוכר 
הזכאות  למימוש  שחייה.  באמצעות  לטיפול 
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יש להצטייד במכתב מרופא אורטופד מומחה, 
בפגימה  כטיפול  טיפולית  שחייה  המאשר 
הנובעים  גב  בכאבי  כטיפול  או  בגב,  מוכרת 
המחוזי  המוסמך  הרופא  מוכרת.  מנכות 
במרפאת השיקום הינו בעל סמכות לאשר את 
ייבחן  טיפול  בהמשך  הצורך  הטיפול.  ביצוע 
מחדש אחת לשנה. החזר הוצאות לנכה יבוצע 
יעלה  שלא  ובלבד  שלהלן,  מהדרכים  באחת 
קבלה  הצגת  כנגד  השנתי  ההחזר  גובה  על 
”מקור“ על מנוי שנתי על שם הנכה, או הצגת 
על  כקבלה  המהווים  בודדים  כניסה  כרטיסי 
ביצוע התשלום. גובה החזר מירבי לשנה הוא 
לפנות  יש  הזכאות  למימוש  שקל.   1,500 סך 

לרופא המוסמך המחוזי.
תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 

כללי
מ-25%,  פחותה  אינה  נכותו  שדרגת  נכה 
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 
משאית  להלן:  כמפורט  לרכבים  ניתן  מיסים 
(רנו  יציג  מדגם  משאית  או  בארץ,  המורכבת 
רכב מסחרי  מכס,  רשומון  לפי  כולל)  טון   10
מונית/רכב  דיזל),  (מנוע  סמ“ק   2,500 עד 
ללימודי נהיגה, מכונית נוסעים ודו-שימושית 
בנפח 1,600 סמ“ק. לרכבים מסוג משאית/רכב 
מלוא  ישולמו  נהיגה  מסחרי/מונית/לימודי 
המיסים החלים עליהם ובתנאי שהרכב אושר 
כרכב שיקומי בסיסי. לרכב פרטי ישולם 75% 
(עד  משק  חידושי  עליו.  החלים  מהמיסים 

ארבעה) בכל 5 שנים.

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

לעו“ס במחוז השיקום.
זכאות להספקת ציוד עזר לנכים- 

מזגני אויר
כמפורט  נכויות  בעלי  לנכים  לציוד  הזכאות 
או  צמיתה,  נכות  דרגת  לבעלי  ניתנת  להלן, 
בתוקף לתקופה רציפה של שנה לפחות, אולם 
הרפואית  לועדה  עד  חודשים  מ-6  פחות  לא 

הבאה (מדובר ברשימה חלקית בלבד).
 :40%-100% נכות  בדרגת  ראש  פגוע  נכה   •
זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ“ס כולל התקנה 

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

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

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
מזגן  או  דירתי,  חימום  למתקן  זכאי  בנוסף 
לאחר  כולל התקנה. החלפה  כ“ס   2.5 מפוצל 

10 שנים.
נכותו  שדרגת  קשות  מכוויות  הסובל  נכה   •
100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 
מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ“ס כל אחד, או מזגן 
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של 
עד שני מזגני אויר 2.5 כ“ס. החלפה לאחר 10 

שנים לכל מתקן.
בעל  הסוגרים  על  שליטה  מאי  הסובל  נכה   •
אויר  למזגן  זכאי  ומעלה:   70% נכות  דרגת 
סטנדרטית.  התקנה  כולל  כ“ס   1.5 מפוצל 
החלפה לאחר 10 שנים. כמו כן, זכאי למכונת 

כביסה. החלפה לאחר 6 שנים.
• נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 40% 
ומעלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ“ס כולל 

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת נכות 
50% ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ“ס 
 10 לאחר  החלפה  סטנדרטית.  התקנה  כולל 

שנים.
• נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, או 
נכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכותו 
 100% של  מוכרת  נכות  מתוך   50% לפחות 
זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ“ס כולל התקנה 

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות, בעל 
דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/
כ“ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  שני  חימום- 
ומתקן חימום  אויר מפוצל  כל אחד, או מזגן 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ“ס. 

החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
תחתונות  גפיים  בשתי  פגוע  או  קטוע  נכה   •
בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/
כ“ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  שני  חימום- 
ומתקן חימום  אויר מפוצל  כל אחד, או מזגן 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ“ס. 

החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
זכאי   :100%+ נכות  דרגת  בעל  עיוור  נכה   •
למתקן קירור/חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 
2.5 כ“ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן 
אויר  חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 
לכל מתקן  10 שנים  לאחר  כ“ס. החלפה   2.5

(הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני). 
גפה  או  תחתונות  גפיים  שתי  פגוע  נכה   •
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות 100%: 
אויר  מזגני  שני  קירור/חימום-  למתקן  זכאי 

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

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

שנים.
• נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות בעל 
דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/
כ“ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  שני  חימום- 
ומתקן חימום  אויר מפוצל  כל אחד, או מזגן 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ“ס. 
(הזכאות  מתקן  לכל  שנים   10 לאחר  החלפה 

כלולה בגילום מענק ראשוני).
 100% נכות  דרגת  בעל  ראש  פגוע  נכה   •
ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני 
אויר מפוצלים 2.5 כ“ס כל אחד, או מזגן אויר 
עד  של  בעלות  דירתי  חימום  ומתקן  מפוצל 
 10 לאחר  החלפה  כ“ס.   2.5 אויר  מזגני  שני 

שנים לכל מתקן.
ו/או  המיפלגיה  עם  ראש  פגוע  נכה   •
אפילפסיה בעל דרגת נכות 100%: זכאי למזגן 
אויר מפוצל 2.5 כ“ס כולל התקנה סטנדרטית. 

החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 20% ומעלה או 
נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 50% ומעלה החי 
בגפו, או נכה קטוע יד בעל דרגת נכות 50% 
ומעלה: זכאי למכונת גילוח חשמלית. החלפה 

בכל 5 שנים.
הבראה מטעמים רפואיים אחרי 

אשפוז
• נכה שאושפז חמישה ימים ומעלה עקב מחלה 
הנובע  ניתוח  אחרי  נכה  או  בנכות,  המוכרת 
מהנכות המוכרת שבגינו אושפז שלושה ימים 
ומעלה, זכאי לצאת להבראה באישור הרופא 

המוסמך המחוזי לתקופה כמפורט להלן:
• 5-14 ימי אשפוז – זכאי עד 7 ימים.

– זכאי עד 7  ניתוח  ימי אשפוז אחרי   3-14 •
ימים.

• מעל 14 ימי אשפוז זכאי עד 14 ימים.
זכאי  איסכמית,  לב  מחלת  על  המוכר  נכה   •
עם  הבראה  במתקני  אשפוז  אחרי  להבראה 
באישור  לב,  לחולי  המיועד  רפואי  פיקוח 

הרופא המוסמך המחוזי.
בסמכות  ההבראה  לתקופת  מלווה  אישור   •

הרופא המוסמך המחוזי.
• זכאות כנ“ל אינה חלה על אשפוז בחדר מיון, 
לצורך  ימים  למספר  אשפוז  או  יום,  אשפוז 

בירור והערכה רפואית.
שבהסדר  ספק  באמצעות  ההבראה  מימוש   •

משרד הביטחון.
• לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר
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    זכויות והטבות נכי פעולות איבה
 דיור

 שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון

 הערות כ"סה סידור ראשון דירה ראשונה זכאות

להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב  *  ₪ 57,940עד  ₪ 7,500עד  50,440₪עד  20% - 29%
 .בעמודת דירה ראשונה

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

 (בסידור ראשון בעבר
 נכים פגועי רגליים  * 

זכאים להלוואה מוגדלת לרכישת   34% - 30%
 .החלפה/ דירה ראשונה

 ₪ 88,060עד  ₪ 7,500עד  ₪ 80,560עד  30% - 39%
פגועי  ) 30% - 34%

 (רגליים
 ₪ 118,460עד  ₪ 7,500עד  ₪ 110,960עד 

 ₪ 167,670עד  ₪ 16,170עד  ₪ 151,500עד  40% - 49%
 ₪ 243,700עד  ₪ 19,870עד  ₪ 223,830עד  50% - 69%
 ₪ 274,580עד  ₪ 24,110עד  ₪ 250,470עד  70% - 99%

 ₪ 361,720עד  ₪ 34,780עד  ₪ 326,940עד  100%

 מענקי דיור לנכים

 (עם מעלית' עד קומה ב)הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה  –מחוסר דיור 
 30,982עד   פגוע גפיים תחתונות 35% - 49%נכות של 
 93,040עד   פגוע גפיים תחתונות 50% - 89%נכות של 
 62,057עד   בכל סוגי הפגימות 50% - 89%נכות של 
 114,077עד   בכל סוגי הפגימות 90% - 100%נכות של 

 (עם מעלית' עד קומה ב)נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה לקומה נמוכה  –החלפת דיור 
 62,057עד   פגוע גפיים תחתונות ומעלה 35% -נכות מ 
 62,057עד   פגוע לב או ריאות ומעלה 60% -נכות מ 
 62,057עד   בכל סוגי הפגימות 90% - 100%נכות של 

 מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים

שינויים להתאמת דירתו של נכה  
או דירת הוריו שהוא מתגורר בה 

 עמם

49%-20% 18,079 

 35%ומעלה או נכה  50%
 פגוע גפיים תחתונות

28,333 

שינויים להתאמת דירת הוריו של 
נכה משותק לביקורים בבית  

 הוריו

100%+ 28,333 

שינויים להתאמת דירה בתנאי  
או  /שכירות עבור נכה משותק ו

 החזרת דירה מושכרת לקדמותה

 28,333 מיוחדת+ 100%

 35%ומעלה או נכה  50% התקנת מעלון
 פגוע גפיים תחתונות

108,686 

הטבות נלוות לדיור  
 (מיוחדת+ )100%

ביטוח שנתי  
/  למעלית
 מעלון

6,022 

 6,022 שער חשמלי

 1,800 דוד שמש

 1,600 קולטים

הלוואה  
 לשיפוצים

112,70
0 

 ניכוי דמי חבר          
 75נכים מעל גיל   כולל 75נכים עד גיל 

 35.28 35.28 דמי חבר בארגון
 ---------- 21.84 *ביטוח חיים קיבוצי
 6.90 6.90 קרן עזרה הדדית

 42.18 ₪  64.02 כ"סה
 ---------- ₪  12.52 **ביטוח סיעודי

 42.18 ₪  76.54 כ"סה
 .     להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון•
 2017דמי ביטוח חיים החל מינואר •

 110,000₪  18-69:  נכים בקבוצת גיל
 50,000₪ – 70-75: נכים בקבוצת גיל

 ₪ 60,000, – 18-69: משפחות בקבוצת גיל
 ₪ 30,000 – 70-75: משפחות בקבוצת גיל

אנו ממליצים למלא כתב מינוי מוטבים ולשלוח אותו  •
 .במייל או בדואר, למשרדי הארגון בפקס

אנו קוראים לחברי הארגון לפנות לארגון לצרף  , בנוסף•
את בני ובנות זוגם לביטוח החיים                                                                                               

לבירורים בעניין :  ביטוח סיעודי**
ניתן  " הראל"ביטוח סיעודי של חברת 

 לפנות  לסוכנות הביטוח אלדד הר זיו  
 03-6374444:  בטלפון

  eldadins@gmail.com :ל"דוא

סיוע ברכישת דירה לנכים  
 (נכות מיוחדת+ )100%

 תשלום רמה

1 1,668,400 

2 1,401,500 
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לנכים  -מענק לתחילת שנת הלימודים
 המתקיימים מתגמולי קיום

 281תשלום 

 מענקים כלליים

 דמי חימום לנכים

 תשלום רמה תשלום רמה
1 975 5 2,566 
2 1,027 6  7,055 
3 1,283 7  8,826 
4 2,052 

 דמי קירור לנכים
 תשלום רמה

1 525 
2 1,050 
3 3,521 
4 1,614 

חד  ( אישה)מענק לידה לנכה 
 (נכות ומעלה 50%)הורית 

 5,833תשלום 

לילדי נכים   -השתתפות בצהרונים וקייטנות
PTSD ( ומעלה 30%מדרגת נכות) 

 צהרון קייטנה

1,423 338 

השתתפות בהוצאות נסיעה  
 לעבודה וללימודים לעיוורים

 1,811תשלום 

 אימון שעות הקראה לעיוורים

 21תשלום 

 מענקים מיוחדים לנכים

 תשלום רמה

1 750 

2 1,208 

3 1,811 

 נכים המקבלים תגמולי קיוםל –מענק חג 

 תשלום רמה

1 310 

2 621 

השתתפות במעון או צהרון לילדי נכה 
 ראש/פגוע נפש

 עצמית השתתפות תשלום

2,916 350 

 מענק תשלום מס הכנסה

 תשלום רמה אחוזי נכות

24% - 19% 1 244 

49% - 25% 2 1,234 

89% - 50% 3 2,335 

 סיוע לכיסוי חובות

 תשלום רמה

49% - 10%     37,430 

100% - 50% 56,780 

 רכב מדינה –ניידות 

 סכום רמה

1 4,195 

2 5,149 

עיוור המחזיק  3
 ברכב מדינה

2,328 

 דמי נסיעה –ניידות 

 סכום רמה

1 266 

2 370 

3 286 

 רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום

 ח"סכום בש אחוזי נכות
 לרכב ראשון ולחידוש  ₪ 5,500עד  20% – 24%

 לרכב ראשון ולחידוש ₪ 7,480עד  25% – 34%

 לרכב ראשון ולחידוש ₪ 11,110עד  35% – 49%

 רכב רפואי –ניידות 

 סכום רמה סכום רמה

 2,266.60 30+ד 1,144.50 5+ב

 2,440.96 40+ד 1253.50 15+ב

 2,644.82 (עיוורים) 25+ד 1,503.88 5+ג

 ניידות
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 מענק מעלית לנכים

 56תשלום 

 2014תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 
 ח"שיעור המענק בש אחוזי נכות

19% - 10% 2,040 
49% - 20% 9,165 
69% - 50% 18,330 
99% - 70% 22,915 

100% 27,500 
 2014תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני נכון לשנת 

 30,545( קוואדרופלגיםלמעט + ) 100%

 38,182( קוואדרופלגים+ ) 100%

 -מענק ראשוני לציוד רפואי חד פעמי
 +100%לנכים בדרגת נכות  -גילום

 תשלום רמה

1 36,453 

2 32,590 

 מענקים כלליים

הטבות  -הוצאות אחזקת בית
+  100%נלוות לדיור נכה 

 (מיוחדת)
 תשלום רמה

1 9,312 

2 13,686 

3 4,661 

4 10,889 

 מענק לציוד משתחק

 תשלום רמה

1 904 

2 1,811 

 מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים

 תשלום רמה

1 2,108 

2 4,216 

 מענק נעליים שנתי

 תשלום רמה

1 787 

2 1,052 

3 1,573 

 184 עלות מרבית

 מענק ביגוד שנתי

 תשלום רמה

1 1,581 

2 3,160 

3 4,728 

4 2,645 

5 4,786 

לנכה עיוור בדרגת נכות ) 8
 +(100%מיוחדת 

1,153 

תשלומים   -שירותים סוציאליים
 לשירותים סוציאליים לנכים

 תשלום רמה

1 19,617 

2 65,287 

 השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

 88 התקנת טלפון

 10 העתקת טלפון

 2011מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 

החזר  רמה אחוזי נכות
 שנתי

79% - 10% )*( 1 375 

100% - 80% 2 409 

,  המיפלג - 100%
 ידיים 2פגוע 

3 496 

נכות בסעיף פגימה אחד ולא סך   100%)רגלים  2קטוע 
 (של מספר פגיעות מצטבר

פרט  + ) 100%
 (  לעיוורים

4 1,043 

(  עיוורים+ ) 100%
 תשלום חודשי

מידי   412 5
 חודש

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

נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר  
זכאים להחזר  , הוריות-וכן משפחות חד 1/4/87

באופן חד פעמי  , פריטים בלבד 4מס קניה עבור 
 :כמפורט להלן

 מקרר חשמלי
1,584 

 מכונת כביסה
874 

 תנור אפיה
1,078 

 טלוויזיה צבעונית
1,011 

ציוד רפואי שנתי לנכים  
 +100%בדרגת נכות 

 תשלום רמה

1 3,361 

2 3,379 

מענק שנתי לציוד ביתי  או  
מוצאי חשמל   4השתתפות ברכישת 
 לנכים

 תשלום רמה

1 685 

2 988 

3 685 

4 988 
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 35% –תגמול פרישה מוקדמת מ 
 ומעלה

 יקבל סך  פרש בגיל  
59 – 50   3,370.85 

60  2,696.68 
61  2,359.59 
62  2,022.51 
63  1,348.34 
64  674.17 

 משקולות -עזרת הזולת 
 סכום   ' מס מש אחוזי נכות  

49% - 40%   04  313.52   
59% - 50%   06  470.28   
69% - 60%   08  627.04   
79% - 70%   10  783.80   

100% - 80%  12  940.56   
 450.00שעת ליווי בחישוב חודשי 

 ₪ 78.38= משקולת. 1

 (ר"תט)תגמול טיפול רפואי 

 +נשוי  נשוי/ רווק  תקנה

 7,546.13 5,817.38 1א  14

 4,363.03 כפוף 15

  4א  14
 השלמה

2,913.26 3,768.49 

 תגמול נצרך

 עם ילדים ללא ילדים

 9,558.43 8,611.73 59%עד 

 10,451.73 9,505.04 100% –עד 

100% + 11,112.98 12,059.68 

 חוסר פרנסה

 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2,794.35 4,084.06 

39% - 19% 4,084.06 5,817.38 

100% - 
40% 

5,817.38 7,546.13 

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק  
 רכב בסיסי

 (משאית ,מסחרית, מונית)

 ח"סכום בש אחוזי נכות
 5,550עד  10% - 19%
 7,480עד  20% - 24%
 13,640עד  25% – 34%

 (17,500למוניות בלבד עד )

 16,900עד  35% - 49%
 (17,500למוניות בלבד עד )

 23,530עד  50% - 69%
 30,180עד  70% - 100%

 תגמולים

10% 446.65 60% 2,679.91 

15% 669.98 70% 3,126.56 

19% 848.64 80% 3,573.22 

20% 893.30 90% 4,019.87 

30% 1,339.96 100% 4,466.52 

40% 1786.61 100%+ 6,253.13 

50% 2,233.26 

1% =44.6 

 ר"חפבגובה  מ"תג

אחוזי 
 נכות

 +נשוי  נשוי רווק

39% - 
10% 

5,021.60 5,574.9
9 

7,148.24 

100%  
- 40% 

6,494.24 6,974.4
5 

8,419.65 

הכשרה / תגמול דמי קיום השכלה גבוהה  
 מקצועית

 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2,794.35 4,084.06 

39% - 19% 4,084.06 5,817.38 

100% - 40% 5,817.38 8,149.82 

כלכלי / הלוואות לשיקום עצמאי 
 ראשון  

 תשלום   אחוזי נכות  

24% – 20%   16,920   

34% – 25%   27,175 

49% – 35%   53,080 

69% – 50%   106,785 

99% – 70%   129,190 

100% +– 100%   161,130 

 תגמולים



www.irgun.org.il

50

  -1%מ בשיעור "מחירון רכב רופאי יציג לנכים לאחר הפחתת מע
 4.2.2016עדכני ליום 

קבוצ
 ה

 הערה הלוואה מענק מיסים ללא מס   דגם ק"סמ

 GLI 128,900טויוטה קורולה  1600 1
₪ 

86,231 
₪  

42,669 ₪  57,487 
₪  

28,744 
₪  

זכאי   ,נכה שלא רוכש מייצג
   ₪ 129,900לרכב עד 

 אלגנסהונדה סיוויק רמת גימור  1800 2
138,600 ₪  

78,680 
₪  

59,920 ₪  52,453 
₪  

26,227 
₪  

זכאי  , נכה שלא רוכש מייצג
   ₪ 143,600לרכב עד 

                         CVR הונדה 2000 8
( כולל מערכת לאיתור)

250,000 ₪  

140,653 
₪  

109,347 
₪  

93,769 
₪  

46,884 
₪  

נכה שלא רוכש מייצג זכאי  
   ₪ 143,600לרכב עד 

מיצובישי דזרט                        ? 5
( כולל מערכת איתור )

294,400 ₪  

207,156 
₪  

87,244 ₪  138,104 
₪ 

69,052 
₪  

נכה  , רכב בבעלות מדינה
   ₪ 320,000שלא רוכש 

  C-300מונית מרצדס  2134 6
148,900 ₪  

 110,124 פטור לרכב מסחרי
₪  

 ארו דקאר'מיצובישי פג ? 7
308,100 ₪  

214,046 
₪  

94,054 ₪  142,697 
₪  

71,349 
₪  

 33,900עד , שלא רוכש נכה
₪  

  תגמולי אלמנות ויתומים                
 בגרו ה שילדיה/אלמנ

 כ"סה תגמולים

ללא  
 ילדים

7292.63 ₪  8256.56 ₪  

1+   7292.63 ₪  8980.88 ₪  

2+ 7292.63 ₪  
 

9706.98 ₪  

  ₪ 7292.63   60מעל 
 

9037.72 ₪  

 ללא ילדים

 כ"סה תגמולים

7146.77 ₪  8096.82 ₪  

 ה עם ילדים/אלמנ

 כ  "סה תוספת ילדים תגמולים

1+ 8193.96 ₪  9996.73 ₪  

2+ 8193.96 ₪  
 

976.16 ₪  11,411.09 ₪   

3+ 8193.96 ₪  
 

1952.32 ₪  12,825.45 ₪   

4+ 8193.96 ₪  
 

2928.48 ₪  14,239.81 ₪   

5+ 8193.96 ₪  
 

3906.64 ₪  15,654.17 ₪   

7+ 8193.96 ₪  
 

6833.13 ₪  19,897.26 ₪   

8+ 8193.96 ₪  
 

5856.97 ₪  18,482.9 ₪  

 יתום עצמאי

 כ"סה תגמולים

ללא 
 ילדים

4300.05 ₪  5095.22 ₪  

 אפוטרופוס

 כ"סה תגמולים

1 + 4300.04 ₪  5095.2  
   ח"ש

4+ 7396.06 ₪  9672.84 
₪  






