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דבר יו"ר

בראשית דבריי אפתח ואומר כי חלפה תקופה של חצי שנה מאז כניסתי לתפקיד יו"ר
הארגון.
תקופה בה אני לומד יום יום על הסיפורים הקשים והמורכבים של חברי הארגון היקרים.
אני נתקל בסיפורים ובעיות שמחדדים עבורי את הצורך בבית הזה שנקרא ארגון נפגעי
פעולות איבה.
בתקופה הזאת ממשיכים לקחת חלק בקיום הפרויקטים עבור חברי הארגון ,קיום ימי
בריאות בחמי יואב ובחמת גדר ,מסורת של קיום ערב תרבות שבו אירחנו קרוב ל-
 600נפגעי פעולות איבה בתאטרון הקאמרי ,שיקום הנפגעים תוך הענקת כ 80-מלגות
להשכלה גבוהה לחברי הארגון ובני משפחותיהם ,קיום אירועי פורים ויום כיף בשפיים
שם החיוך שראיתי על פניהם של הילדים שווה את כל המאמץ שלנו חברי הוועד והמתנדבים ,ההצלחה שלנו לגרום להם
את התחושה שיש להם כתובת ואוזן קשבת.
כחלק מתהליך החשיפה של פעילות הארגון לציבור הרחב המטרה של חברי הועד להרחיב את פעילותנו בכל התחומים
הקשורים לחיי הנפגעים ,בתחומי הפנאי ותרבות ,רווחה ,העשרה ,תמיכה רגשית וכל זה כאשר לנגד עינינו ההבנה שהאוזן
הקשבת והמשענת שאנו מעניקים זה לזה הם הבסיס של הכוח להילחם בפצעי הטרור.
לצד זה ,הגברנו ונמשיך לפעול ללא הרף בנושא ההנצחה של יקירינו ,גיבורנו ,אשר נפלו כחללי פעולות איבה ,השתתפנו
בטקסי הנצחה ברחבי הארץ ,חנכנו אנדרטה חדשה בעיר הרצליה בשיתוף ראש העיר ,מר משה פדלון ,אנו נמצאים בישורת
האחרונה להקמת אנדרטה בעיר הוד השרון וממשיכים במאמצים לגרום לכך שאף אזרח במדינת ישראל לא יישכח שאלפי
חללי פעולות איבה שילמו בחייהם על הריבונות והקיום שלנו במדינת ישראל.
בתקופה זו לקחנו חלק בהקמת שדולה בכנסת ישראל למען נכי פעולות איבה בראשותה של ח"כ ענת ברקו .גם במישור
זה ,נגביר את המאמצים לתקן ליקויים ועיוותים שקיימים בחוק לנפגעי פעולות איבה ,הן מבחינת ההטבות ,הזכויות והצורך
שלהם בתמיכה לאורך כל ימות השנה.
שיתוף הפעולה עם המוסד לביטוח לאומי הוא אבן יסוד בפעילות של הארגון ,יש לנו דלת פתוחה עם מ"מ מנכ"ל המוסד
לביטוח לאומי ,מר רמי גראור וכמובן עם מנהלת אגף האיבה ,גב' אסנת כהן ,מנהלת אגף השיקום ,גב' כרמל סטינגר ויו"ר
ועדת נפגעי פעולות איבה במל"ל ,הגב' נעמי בלנק .המטרה היא ,דיאלוג אמיתי על המצוקות והבעיות שמתעוררות לנפגעי
פעולות איבה תוך רצון לסייע להם בזמן אמת ולפתור את בעיותיהם .הארגון שלנו הוא חזק ,מקצועי ונחוש להביא למיצוי
הזכויות של כלל נפגעי פעולות איבה .בביטאון זה תמצאו ידיעות על הפעילות הענפה שציינתי בדבריי כאשר רק לפני מס'
ימים חילקנו בהתרגשות רבה לכ 60-ילדים נפגעים ,אחים שכולים ,יתומים וילדים של נפגעי פעולות איבה ,תיקי כיתה א',
הטובים ביותר שניתן להעניק לילדים יקרים אלו לקראת שנת הלימודים החדשה .גרמנו להם לצאת מכאן ,מהארגון עם
ההרגשה כי יש מישהו אשר חושב עליהם לאורך כל ימות השנה.
אני מנצל הזדמנות זו גם להודות לאנשים יקרים הפועלים בוועד הידידים של הארגון ,האלוף במיל' ,גדי שמני ,תא"ל
במיל' ,שמעון חפץ ,וחתן פרס ישראל ,ארז ביטון אשר פועלים בגיוס משאבים ושיתופי פעולה על מנת לפעול לרווחתם של
כלל הנפגעים.
כחלק מהמאמצים שלנו לחזק את הקשרים בין חברי הארגון אנו פועלים להקים מסגרת של חוגי העשרה ואני פונה אליכם
חברים ,בואו להשתתף בחוגים אלה ,בואו להתנדב בארגון ולתת לנו ,לחברי הוועד הנפלאים וחברי הוועדות והמתנדבים כתף
בעשייה היומיומית.
בפרוס החגים הבאים עלינו לטובה אני רוצה לאחל לכל אחת ואחד מכן ,חברי וחברות הארגון ,שתהיה זו שנה של ביטחון,
שנה של שקט ,בריאות ,והמון הגשמה עצמית .אנחנו כאן בארגון למענכם בכל ימות השנה.
חג שמח ושנה טובה,

אייבי מוזס

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל
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דבר מנכ"ל

בחרתי לפתוח את דבריי בחלום שעומד לנגד עיניי בשנים האחרונות,
חלום שיכול וצריך להתממש .הקמת בית לציבור נפגעי פעולות איבה ,בית קבע ,בית
של חום ,אהבה ונתינה ,בית של תמיכה והכוונה מקום מפגש שמעצים את החיבורים
והחברויות שנרקמות בין החברים ,חיבורים שהם חלק מהשיקום של אותם נפגעים,
חלום שבו לארגון יש עוד מס' סניפים ברחבי הארץ ,בירושלים ,חיפה ,באר שבע
ויהודה ושומרון .חלום זה חייב להתממש ואנו ,יו"ר הארגון ,חברי הועד וצוות העובדים
מחויבים לממש עבורכם את החלום הזה .לא נשקוט עד שמדינת ישראל תבין שגם
לנפגעי פעולות איבה מגיע בית ,מקום מפגש ,מקום תמיכה ומקום של חיבוק .אנו
מתכוונים לפנות לכל גורם אפשרי ,ראש הממשלה ,שר הרווחה ,חברי כנסת ,המוסד
לביטוח לאומי  -כולם צריכים להתגייס למען מטרה זו .בכוונתו לצאת בקריאה תקשורתית לציבור ונשמח לקבל את
תמיכתכם ועזרתכם כנפגעי פעולות איבה המשוועים לבית קבע כפי שיש לארגונים המקבילים לנו במשרד הביטחון.
הימים במדינת ישראל הם ימים קשים ,ימים בהם נכנסים בכל רגע בטלפון הנייד עדכונים על פיגוע דקירה ,דריסה
וכמובן גם עדכונים על מניעת פיגועים רבים בזכות כוחות הביטחון הנפלאים ,אלו ימים אשר מחזירים כל אחד ואחת
מנפגעי פעולות איבה למקרה הקשה שלהם ,הפוסט טראומה מתגברת לאותם נפגעים ורובם מתמודדים עם הצרה לבדם,
מדובר בדבר נורא ובלתי נתפס .אנו מקבלים עדויות על אנשים שמסתגרים בבתיהם מהחשש והפחד ,צורכים כמויות
אדירות של כדורי הרגעה ,האזרחים הללו שאנו הכתובת שלהם מבקשים דבר אחד ,תמיכה ,הבנה ,סיוע  -זוהי הערבות
הדדית שמצופה מהחברה ומהמדינה.
הביטאון האחרון ,כמו כל הביטאונים בשנים האחרונות משקף כמה נחוץ הארגון הזה בחיי הנפגעים כארגון שנותן,
תרתי משמע ,את התקווה והאור בקצה המנהרה לאותם נפגעים ,המטרה של כולנו צריכה להיות ,חיזוק הארגון ,אפשרות
הגדלת הפעילויות והתמיכה בנפגעי פעולות איבה מכלל הסקטורים ,הורים שכולים ,אלמנות ואלמנים ,נכים ,יתומים משני
הורים ,אחים שכולים ,ילדי נפגעי פעולות איבה .כל אלה הם חלק ממעגל הטרור אשר אליו לא בחרו להשתייך ולצידם
אנו עומדים ונמשיך לעמוד כל חייהם.
הסיפורים כאן של איבון ויוסף אנידזר ,הורים שכולים על אובדן הבן ליאור ,הסיפור של ריקי זרפה נכת פעולות איבה,
של יצחק שריקי ,אלמן שאיבד את אשתו כוכבה ,על מאיר לוי שאיבד לפני  68שנים את שני הוריו ,הסיפורים האלה הם
סיפורים של גיבורי ישראל שמסופרים כאן בביטאון ומעניקים לכל הנפגעים את ההשראה שאפשר להשתקם ,אפשר
לחזור כמה שניתן למסלול חיים אך אסור ,ולא ניתן לשכוח את המחיר הכבד מנשוא שאנשים אלה סוחבים יום יום ,שעה
שעה ,כאן לצדינו.
העבודה והעשייה הענפה שאני גאה בה כל פעם מחדש של הארגון הנפלא שלנו ,זו עשייה שמגיעה מהלב ומתחושה
של שליחות ,של יו"ר הארגון ,חברי הוועד ,חברי הוועדות ,המתנדבים ,צוות העובדים המסור והאכפתי אשר מלווה במהלך
השנה מאות מקרים של חברים המקבלים סיוע ותמיכה.
כולנו כאן בארגון מחוייבים לדבר אחד ,לגרום לכם הנפגעים את ההרגשה שאתם לא לבד במערכה ,יש לנו מחלקה
משפטית מקצועית ,יש לנו כוח להשפיע בכנסת ובממשלה ,יש לנו עוצמה באחדות של החברים לפעול למען המטרה
שמדינת ישראל תדע להוקיר את נפגעי פעולות איבה במעשים ותוצאות בשטח.
ערב ראש השנה ,ברצוני לאחל לכל החברות והחברים ובני משפחותיהם שנה טובה ,שנה של בשורות טובות ,שנה של
שקט ושלווה.
דלתנו כאן בארגון פתוחה לפניכם ,שתפו אותנו ,צרו עמנו קשר ,כנסו לפייסבוק ולאתר האינטרנט ,תתעדכנו בכל
חדשות הארגון עבורכם ונוכל יחד להמשיך בעשייה למענכם.
חג שמח,

עו"ד רועי כהן,

מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל
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 20אירועי יום הזיכרון לחללי פעולות איבה

מטה
אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

תקווה

תקווה
ĪıľıĬķĭĪŀĨĬ0ĬĩıĨłĭĴĭĺļıĺĪļĸķĭĪŀĨķĭĨİıĩ

óÿĈĉúćðð
÷óĆôĉýôóðô
ûïćĈøĉøðûúû

69*ĹĶķĭıĴıĪ
į%ĺŁł/534:ŀĩĶİļĹ

łĭĩŀłĬĩŀĺ%ĩĭĬĨĴİĭŁļ%
<*ĶĺıłĸŁĬ
43*ĶĺłĭĪĴĶłĿĭĴįĹĿİ
45*ĶĺĵııļŁĩĻıĳĵĭı
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 25שדולה למען נכי איבה בכנסת
י הרמת כוסית לרגל חג הפסח
 26החלטת ממשלה :הענקת סיוע משפטי
י למשפחות השכול

סיפורים אישיים
" 28ליאור שלנו"  -סיפורם של איבון ויוסף
י אנידזר על אובדן הבן ליאור ז"ל ולידת
י הנכדים שהכניסה אור לחייהם.
" 30לוקח נשימה עמוקה ומנסה להמשיך
י הלאה -"...יצחק שריקי איבד את אשתו
י כוכבה בעודם מצפים לילדם הראשון.
 32מאיר לוי – על היתמות הקשה ופצעים
י שלא הגלידו גם  68שנים אחרי.
" 34להתרומם ולהמשיך לצעוד"  -ריקי זרפה
י מגדלת בגפה שלושה ילדים קטנים.

18

ĭĬıĸłĸķıĶıĸĩĶ%Ĭĭŀ
ĹĮĭĶıĩııĨķĭĪŀĨĬŀ%ĭıĭ
ķĭŀĳıĮĬĵĭıĹĿİĩ
ĴľŀĬŀĬĩıłĳĴĶĶĬ
53*Ķĺ

צילום שער :ליאת מנדל
8
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פשוט לאהוב

זו השנה השנייה שהארגון היציג מקיים ערב תרבות לחבריו
ואורחיהם בתאטרון הקאמרי .לאירוע ,שנערך ביום שני ,10.7.2017
הגיעו למעלה מ 600 -חברים לצפות במחזמר "פשוט לאהוב" מאת
שלמה מושקוביץ.
את הערב הנחתה מנחת הטלוויזיה והשחקנית סיון קליין .סיון,
שהגיעה בהתנדבות מלאה ,ריגשה את הקהל כשסיפרה לנוכחים
לראשונה את סיפורה האישי על אביה ,דוד קליין ,נכה איבה שנפגע
לפני כ 40-שנה בפיגוע תופת בירושלים" :אבא ,יש לי רק דבר אחד
לומר לך; אני גאה בך וגאה להיות הבת שלך .אתה ,וכל הקהל היקר
כאן ,הם ההוכחה לכך הטרור לא ניצח אותנו ולא ינצח אותנו .אני
מקווה שנוכל למצוא דרך לחיות כאן בארץ ישראל ללא הצורך
להילחם יותר .שנוכל לחיות בשקט ובשלום ללא טרור .ולא נדע
עוד הרוגים ופצועים".
יו"ר הארגון ,אייבי מוזס ברך את הנוכחים וציין חלק ממטרותיו
כיו"ר הנכנס" :מאז שנבחרתי לתפקיד לקחתי על עצמי מספר
משימות .להילחם למען שיפור איכות חייהם של נכי פעולות איבה
עד כמה שניתן ובנוסף להעלות את המודעות בחברה שלנו ,על

אזרחי המדינה אשר שילמו בחייהם במאבק על הארץ הזו .הצבתי
לי כאתגר מרכזי ואומר כאן -לא אשקוט עד אשר ממשלת ישראל
תקבל החלטה אמיצה ,להקים היכל הנצחה רשמי להנצחת חללי
פעולות איבה .הכאב שלנו חייב לא רק להישמע אלא גם להיראות
ולהיות חלק מהמורשת של המדינה שלנו".
תודה לתורמים על הנתינה וההתגייסות למען ציבור נפגעי פעולות
האיבה:
לעמותת חזון לישראל ולבתיה וברי סגל ,על שיתוף הפעולה
והתמיכה בפרויקט ,לוועד הידידים ,האלוף במיל' גדי שמני ולתת
אלוף במיל' שמעון חפץ שעזר רבות בקיום הערב ,תודה מיוחדת
לבנק הפועלים ,לקבוצת "טמרס" בניהולו של חיים זבלודוביץ',
לרשת מלונות "דן" ,לחברת "אלביט" ,לחברת "מטריקס" ,לחברת
ארבל דלק ולשלום אלימלך ,לקבוצת "רימון נכסים" בניהולו של
יוסי אלמלם ,למאיר בייגל מ "dream pretzels" -בניהולו של
גלעד זילברברג ,ל"רן פארטס" ,ל"אקסטרה מייל" ,ל"שיר גל כנפיים
מכללה לתעופה בע"מ" .ולכל התורמים הפרטיים :רג'ינאן סימה,
יעקב דוד ,אלי ואלקה קרן ,מני הרמן ,שרה מעיין ואורנה.
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טקס חלוקת מלגות לשנת 2017
השנה הוענקו  76מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים לקראת
תואר ראשון חברי ארגון ו/או בני משפחותיהם .מתוכן הוענקה
מלגת הצטיינות על סך  ₪ 5,000כחלק מתרומה ייעודית מטעם
הקדש יצחק פרנקל ז"ל – קרן לזכרו ליתומי פעולות איבה
המצטיינים בלימודיהם.
טקס החלוקה נערך ביום רביעי ,26.7.2017 ,ב"בית ציוני אמריקה"
בתל אביב במעמד יו"ר הארגון ,אייבי מוזס ,מנכ"ל הארגון ,עו"ד
רועי כהן ,חברי ועדת הרווחה ומייסדי עמותת חזון לישראל ,בתיה
וברי סגל ,אשר החליטו גם השנה להצטרף לפרויקט הענקת
המלגות לנפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם ובכך הגדילו
את מספר מקבלי המלגות.
יו"ר הארגון היציג אייבי מוזס בירך על המשך המסורת החשובה
של עידוד נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם לחזור למסלול
חיים נורמלי ,עד כמה שניתן ,ולצאת ללמוד ,לרכוש השכלה
ותעסוקה ובכך לנצח את הטרור.
בתיה סגל יו"ר עמותת "חזון לישראל" ציינה בדבריה את
המחויבות של החברה הישראלית לתמוך במשפחות השכולות
ובנפגעי פעולות האיבה .עוד הוסיפה בדבריה כי "עמותת חזון
לישראל שמחה להיות שותפה זו השנה השלישית למפעל חלוקת
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המלגות שכולו נתינה ,חיבוק ותמיכה בנפגעי פעולות איבה".
במהלך הטקס התקיימה ההרצאה "איך לנצח את קרבות היום
יום" של הג'ודוקא אריק זאבי -אלוף ישראל בג'ודו לשעבר ,סגן
אלוף העולם ,מדליסט אולימפי )מדליית ארד באתונה( ,ואלוף
אירופה ארבע פעמים .ההרצאה עסקה ביציאה מאזור הנוחות,
התמודדות עם רגעי לחץ ומשבר ,הצבת יעדים והתמודדות עם
כישלון וזכתה להתעניינות רבה ומשובים חיוביים בקרב כלל
המשתתפים.
עו"ד אביבית הופמן-וייטמן ,מגשרת ובוררת ,האמונה על
ההקדש יצחק פרנקל ז"ל – קרן לזכרו אשר תרמה את מלגת
ההצטיינות מסרה כי "העשייה הברוכה של ארגון נפגעי פעולות
האיבה ,המוקדשת לקורבנות הטרור בכלל וליתומים בפרט,
תואמת את רוח ההקדש לפיו ציווה יצחק פרנקל ז"ל כספים
לטובת יתומי פעולות האיבה ובני משפחותיהם".
ארגון נפגעי פעולות איבה פועל רבות למען רווחת חבריו ובני
משפחותיהם בשיקומם ובחזרה למעגל חיים נורמטיבי .פרויקט
חלוקת מלגות הלימודים ימשך גם בשנה הבאה .הפרטים המלאים,
טפסי הבקשה והקריטריונים יפורסמו לקראת דצמבר .2017

ĤĦđĕ Ęģ

ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ ęĞ

ģĜĞĚĦĥĕėĤč
Ęģ ĦđēĠĥĚĘ
Ĝ
đ
Ğ
ĕ
Ħ
*.
ĕĤčē
ěđĎĤČĐ

,ěčĘ Ęđēė ĎĦđĚ Ęĥ ĦđėĕČđ ĦđĜĕĚČ ĦđĜĥ 39-Ě đĜĐĕĦ ęĕģĕĠČ ĦđĕĞđĜĘģ ęĞ
ĦđČĚĢĞĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĦ Ėė .ĤĦđĕč ęĕĤĕĚēĚĐ ĦđēĕĔčĐ ĕĜģĦč ďĚđĞĐ
!ĦđĕĤēČč ,ďēČ ğČč ęĕĕđĘĦ ĦđĕĐĘ ĕĘčđ ĦđĘģč đĢĤĦĥ ěČĘ ĞĕĎĐĘđ

ěĕČ ďĕĕĤĔĘ ĦđĤĥĠČ ěĤĢĕ ĦđĕĤēČ ĕĥĕČđ ĐĘđĞĚ ĦđĤĕĥ ĦĕĢĤČ ĐĢđĠĦ

ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ
®

Ęģ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĦđĕĐĘ ĖĠđĐ ĘėĐ

ĘČĤĥĕč ĦđĕĞđĜĘģĐ Ęĥ ĦĕčĐ

*9901

.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠė .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ . 30.9.17 ďĞ ğģđĦč .ĚīĞĚ ĘĘđė ĤĕēĚĐ .ĥėđĤĘ ĦđĞĕĎĚĐ ĦđĕđėĒĘ ęČĦĐč ĕĚđČĘ ēđĔĕčĘ ďĝđĚĐ ĕďĕ ĘĞ ěĦĕĜ ĤĒēĐĐ*
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כ 850-חברי ארגון ובני
משפחותיהם הגיעו לחגוג את
חופשת הקיץ של הילדים
בפארק המים שפיים ביום
שכולו טוב הפתעות ופינוקים.
יום הכיף השנתי לילדי הארגון
נערך השנה ביום חמישי 20.7.2017
משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות אחר הצהריים.
השנה הגיעה לשמח את הילדים בהתנדבות מלאה
הכוכבת ,נועה קירל ,אשר הופיעה עם שני רקדנים
עם מיטב שירים אשר הקפיצו את כל הקהל ,הילדים
והנוער.
בנוסף  ,הגיעו אמנים נוספים לשמח את הילדים
והמשפחות וביניהם שוקולוקו וחברים ,הדר אשתר,
מני ממטרה ,פרחי ירושלים ,דורון מירן ,טילטיל המנצח
מהישרדות ובהנחייתה של השחקנית מורן פלוטניק.
בנוסף להופעות ולכניסה לפארק ,יום הכיף כלל ארוחת
בוקר וארוחת צהריים עשירה .כמו כן ,הועמדו לכבוד
הילדים ,דוכני פופקורן ,שערות סבתא ,קעקועים ,צמות
וקולנוע רב מימדי.
מטרת יום הכיף ,כמו אירועים נוספים אחרים שמקיים
הארגון למען חבריו ,הינה לחבק את ילדי נפגעי פעולות
האיבה ובני משפחותיהם .זוהי דרכו של הארגון להעניק
יום של חוויה ותמיכה ,להוכיח לחברי הארגון שיש להם
בית חם הפועל למענם בכל ימות השנה .בית שמוקיר
ומעריך את ההקרבה של נפגעי פעולות האיבה למען
מדינת ישראל.
בהזדמנות זו נודה מקרב לב לאמנים ולכוכבי הילדים
שהגיעו בהתנדבות מלאה ,למפיק שי דהן על גיוס
האמנים ולמנהל פארק המים שפיים מר יואב לאור.
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ץ – בשפיים!

ęĕĕĠĥ ęĦĥĘĎĥ ĐďđĦ

2016 ġĕģč ĐčĕČĐ ĦđĘđĞĠ ĕĞĎĠĜ ĦČ ēĤČĘ đĜēĚĥ
ĐČčĐ ĐĜđĞč ęĎ ęėĦČ ēĤČĘ ēĚĥĜ

התיעוד
של נט"ל -
סיפור חיים
רבים מאיתנו חוו אירועים קשים במלחמות ישראל או
בפיגועי טרור .אנו מבקשים להזמינך לספר ולתעד את
הסיפור האישי שלך.
תהליך התיעוד של נט"ל יאפשר לך להעלות זיכרונות,
ולשתף בתחושות שמלוות אותך מאז ועד היום ,ולשזור
אותם בסיפור חייך .התיעוד מאפשר לשמר את הזיכרון,
לשתף משפחה ,חברים וכל מי שיקר לליבך ,ובכך להנחיל
את המורשת שלך לדורות הבאים.

טל ,0732-363-363 .פקס03-6950579 .
דוא"לinfo@natal.org.il .
יהודית דור ,מנהלת מרכז התיעוד-נט"ל

13

www.irgun.org.il

  
 רווחה- חדשות הארגון
 ~


~  

D500~
~  ~ ~

.ěđĎĤČĐ Ĥčē Ęĥ  đČ ~~ ~ ģĤđ ĖČ ěĦĜĕĕ ĕĥĐ .1
ĤđčĞ ěđĎĤČĐ Ĥčē - ĕĥĐ Ħ/ĥģčĚ Ęĥ ęĕĠđĢĤ  12~~ - ĕĥĐ ĦĘčģĘ ĦđČėĒĘ ĕČĜĦ .2
.ĐďĘĕ ĤĥČ ěđĎĤČĐ ĦĤčē đČ ĐďĘĕ ĤĥČ đĦĎđĒ
~ .3
.ĐĕĥĕĘĥ đČ ęĕĚđČĦč ĤčđďĚ ěė ęČ ČĘČ ,ĦďĘđĕ ĘėĘ ďēČ ĕĥ ěĦĜĕĕ ĐĤģĚ Ęėč .4
.03-6884724 ĝģĠĘ ēđĘĥĘđ č"ĢĚĐ ĝĠđĔĐ ĦČ ČĘĚĘ ĥĕ ĕĥĐ ĦĘčģ ĖĤđĢĘ .5
 :~~
~~
.ĐďĕĘ ĦďđĞĦ ğĤĢĘ ěĦĕĜ ęĕĜĠĐ ďĤĥĚč ęĥĤĜ ęĤĔ ęČ ,ďđĘĕĐ ęđĥĤ đč ēĠĝĐ + ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ęđĘĕĢ .Č
.ěđĎĤČĐ Ħ/Ĥčē Ęĥ ěđĤēČĐ ĐĘĚĎ ĥđĘĦ Ęĥ ęđĘĕĢ .č
_____________________________ ĐĔĚ ĐĥģčĐ ĝĠđĔ ĘĞ ĐĚĕĦēđ ĕđĘĕĚ .Ď
~:~~
__________________ :ĦđĐĒ ĤĠĝĚ______________:(ěđĎĤČĐ Ħ/Ĥčē) ĐēĠĥĚđ ęĥ
___________________ :ĦđĐĒ ĤĠĝĚ ____________________:ĦďĘđĕĐ Ęĥ ĐēĠĥĚđ ęĥ
___________________:ěđĎĤČĘ ĦđĠĤĔĢĐ ĖĕĤČĦ
______________ ěđĎĤČĐ Ĥčē Ęĥ ĎđĒ Ħč/ěđĎĤČ Ħ/Ĥčē ĕĜĜĐ
___________ ĦđĐĒ ĤĠĝĚ ___________ :ĐēĠĥĚđ ęĥ ___________ :ĐďĕĘ ĖĕĤČĦ :ďđĘĕĕĐ ĕĔĤĠ
_________________:ĥģčĚĐ ĦĚĕĦē


~ ~~ 
~D500
~~~

~~
~~~ ~~~  .1
 - ĕĚđČĘ ĦđĤĕĥ đČ/đ Ę"ĐĢĘ ęĕĝĕĕĎĦĚĐ .2
 12~~ Ęĥ ďĘĕ đČ ĕĥĐ Ħ/ĥģčĚ Ęĥ ĎĕĢĕĐ ěđĎĤČč ĦđĤčē .3
.03-6884724 ĝģĠĘ ēđĘĥĘđ č"ĢĚĐ ĝĠđĔĐ ĦČ ČĘĚĘ ĥĕ ĕĥĐ ĦĘčģ ĖĤđĢĘ .4
 :~~ .5
~~
.ĕĚđČĘ ĦđĤĕĥĘ ĤđĥĕČ đČ/đ ĝđĕĎ ĖĕĤČĦ ĘĘđėĐ - ĝđĕĎĐ đĢ ęđĘĕĢ .Č
.ěđĎĤČĐ Ĥčē Ęĥ ěėđ ĝĕĕĎĦĚĐ Ęĥ ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ęđĘĕĢ .č
.ěđĤēČĐ ĥďđēĐĚ Đ/ĤčēĐ Ęĥ ĐĘĚĎ ĥđĘĦ ęđĘĕĢ .Ď
~:~~
__________________ :ĦđĐĒ ĤĠĝĚ _________________ :(ěđĎĤČĐ Ħ/Ĥčē) ĐēĠĥĚđ ęĥ
_________ĐēĠĥĚ ęĥ ________ :ĕĔĤĠ ęĥ : ĝĕĕĎĦĚĐ ĕĔĤĠ~ ~ 
_______________ :ĝđĕĎ ĖĕĤČĦ ___________ :ĦđĐĒ ĤĠĝĚ
_______________ :ĥģčĚĐ ĦĚĕĦē
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קייטנת קנדה יוצאת
לדרך

ילדי הארגון שחגגו עמנו את בר ובת המצווה יצאו למחנה
קיץ בקנדה כחלק משיתוף הפעולה של ארגון נפגעי פעולות
איבה עם הארגון היהודי –קנדי  .I.V.O.Wהשנה לראשונה
תצטרפה למשלחת בהתנדבות מלאה בת השירות הלאומי,
נריה טאוב ,שמתנדבת מזה כשנה בארגון נפגעי פעולות איבה,
נריה הצטרפה למשלחת כמדריכה במחנה הקיץ וזאת בהמלצת
נציגי הארגון.
ביום שני ,10.7.17 ,התקיים מפגש הכנה להורים ולילדים
לקראת הנסיעה .את המפגש העבירה הדס אביב ,נציגת
הקייטנה בארץ מטעם ארגון  I.V.O.Wואשת הקשר שעזרה
לארגון להוציא לפועל את הפרויקט .נציגי הארגון הגיעו לברך
את הילדים ולהעניק לכל ילד תיק ומתנות לקראת הנסיעה .את
התיקים חילקו אריק דור ,יו"ר ועדת תרבות וחברת הוועד שרה
קמחי יחד עם מנכ"ל הארגון  -עו"ד רועי כהן.
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השנה יצאו למחנה בקנדה כ 70-בני ובנות מצווה מארגון
נכי צה"ל ומארגון נפגעי פעולות איבה .ביום ב' ) 24ליולי
 (2017התאספו המשפחות וליוו את הילדים המקסימים בדרכם
למחנה קיץ אצל המארחים הקנדים.
השנה הצליח ארגון  I.V.O.Wהקנדי לגייס כסף ומשאבים
לאחת הקבוצות הגדולות ביותר שיצאו בקיץ אחד לקנדה .הילדים
ישהו במחנה  YCCוכן במחנה  CBBומחנה .MASAD
הילדים שהגיעו למונטריאול אליהם התלוו מדריכים ישראלים,
התקבלו בברכה על ידי ארגון  I.V.O.Wשפועל במשך שנים
רבות למען הבאת ילדי נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה למחנה
קיץ חווייתי באחד המקומות היפים ביותר בעולם.
אנו מאחלים לילדים עוד הרבה ימים יפים ומלאי אתגרים,
חוויות והנאה מרובה.

www.irgun.org.il
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שלום כיתה א'

כ 60-ילדים יחלו
השנה את שנתם
הראשונה בבית הספר
היסודי עם ילקו ט
איכותי של חברת
"קל-גב" וציוד נלווה
תואם שהעניק הארגון
לכל מי שעולה לכיתה
א' כחלק מפרויקט
"שלום כיתה א'"
המתקיים זו השנה
הרביעית.
חלוקת הילקוטים
התקיימה בתאריך
 15.8.2017בבית
הארגון בנוכחות יו"ר
הארגון אייבי מוזס,
חברי הוועד שרה
קמחי ודודו ריחני ,יו"ר ועדת תרבות אריק דור ,מנכ"ל הארגון
עו"ד רועי כהן ומייסדי עמותת "חזון לישראל" בתיה וברי סגל
שהשתתפו השנה בעלויות ובכך עזרו לארגון להוציא לפועל
את הפרויקט.
במהלך הטקס נהנו הילדים מפעילות חווייתית של הליצנית
"מזליק'ה" שהצחיקה ,הרקידה וחילקה הפתעות לילדים.
בתיה סגל" :אנו רואים בחיבוק ובתמיכה בילדים נפגעי פעולות

איבה את המטרה
ה נ ע ל ה ביותר של
החברה הישראלית.
החיוך והשמחה בעיני
הילדים הם המפתח
חזרה לחיים נורמליים
ככל שניתן".
יו"ר הארגון אייבי
מוזס ברך את הילדים
וציין כי "המסורת הזו
של חלוקת תיקי כיתה
א' לילדים יתומים,
אחים שכולים ,ילדים
נכים וילדי נכים היא
מסורת שמבטאת את
מטרת הארגון לתמוך
ולסייע בכל צומת
דרכים של המשפחות
שמתמודדות עם פצעי הטרור .אנחנו כאן בשבילכם ,כולנו
משפחה אחת .אנו נמשיך תמיד להיות משענת וכתף לכלל
נפגעי פעולות האיבה".
תודה לחנות הצעצועים טובי שסיפקה לנו את הילקוטים
והציוד לילדי הארגון בעלות מופחתת.
ארגון נפגעי פעולות איבה מאחל לכל המתחילים והחוזרים
ללימודים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

היכונו!
מצווה
בר
החלה ההרשמה להשתתפות בטקס בר/בת מצווה השנתי של ארגון נפגעי פעולות איבה.
אירוע הדגל המרגש של הארגון המתקיים בירושלים בכותל המערבי ובבית הנשיא ,בני
ובנות המצווה ייהנו משלל מתנות והפתעות.
להרשמה נא לפנות בהקדם אל משרדי הארגון בטלפון .03-6884729
נשמח לחגוג עימכם!

היערכות ליום ההוקרה 2017
"יום אחד בשנה נעצור ולהוקיר את האנשים שנלחמים
את המלחמות של כולנו כל יום ללמוד ולהכיר דמויות
מופת שמסתובבות ביננו להוקיר תודה על אומץ
והשראה ולהצדיע בשם המשפחה הישראלית"

יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה יתקיים השנה בפעם הרביעית בתאריך

 5.12.17י"ז כסלו תשע"ח

כמו בשנים שעברו גם השנה יתקיימו טקסים בבית הנשיא ,משכן הכנסת ,ברשויות המקומיות,
פרויקט צועדים ומצעידים ,פעילות בבית הספר ועוד.
בשנה זו אנו מבקשים להרחיב את מעגל השותפים ליום יקר וחשוב זה ומבקשים להזמינכם
להתנדב לספר את סיפור הפציעה והגבורה שלכם בבית ספר ברחבי הארץ וכן במסגרת
בפרויקט "צועדים ומצדיעים" לפרטים נוספים יש לפנות לאחראית הפרויקט בארגון מירי
כהן טלפון 03-6884729:
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חוגי
העשרה

לחברי הארגון

בימים אלו ארגון נפגעי פעולות
איבה מגבש תכנית העשרה
לחבריו הכוללת מספר חוגים
שיתקיימו במועדון הארגון
בתל אביב כגון :תכשיטנות,
מחשבים ,כושר ותזונה.
כל המעוניין לקבל פרטים
נוספים ולהירשם אנא פנו אל
רכזת הפרויקט מוריה בן דוד
בטלפון03-6884729 :

?ĥĘēĜ ĐĦČĥ ĥĕĎĤĚ
?ĒđĠĥČĚ ĦĤĤēĦĥĐ
?ęđģĕĥ ĖĕĘĐĦč ĐĦČ
ĝĜđđďČ ĝđĘĠ ĤđĥĜČ
ěČė ĐĘĕēĦĚ ďđģĠĦĘ ĐĤĒēĐ
:Ęĥ ęĕĤģĚč ĦĕĦĜđĒĦ ĐĚĘĥĐĘ
ďđģĠĦč ĐďĕĤĕđ ęđģĕĥ ,ĤĕĤĥ ĦĝĚ ďđčĕČ

•
•
•

,ęĕĘđēĐ ĦđĠđģč ĎĕĥĐĘ ěĦĕĜ
ęĤČĠĐ ĦđĦĥĤčđ ęĕĕĔĤĠ ĦēģĤĚ ĕĦčč
ĕČĜđĒĦ-ěĔČĕď đČ ČĠđĤ Ęĥ ēđģĕĠčđ ĐĢĘĚĐč ĥđĚĕĥĘ
.ĦđĕďđģĠĦčđ ĕĒĕĠ ēđėč ĐėĕĚĦĘ ęĕĤĕĤĥĐ ĦĝĚ ĘĞ ĐĤĕĚĥč ĕĜđĕēė ęĕĤģēĚč ēėđĐ - HMB*
1. De Luis DA et al. Nutr Hosp 2015;32(1):202–207. 2. Deutz et al. Clin Nutr. 2013:1-9.
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PR-IL-PRO-ENS-110(7/17)

:č ĤĕĥĞ ĕďđĞĕĕ ěđĒĚ
('ĤĎ 20) ěđčĘē
*1HMB
(Ę"čēĕ 500( D ěĕĚĔĕđ
ęđģĕĥ ĖĕĘĐĦĘ ęĤđĦė ĦĕĞďĚ ēėđĐ
1ęĕĕē ĦđėĕČ ĕďďĚđ ďđģĠĕĦ ĤĠĥĚđ
ĕĤĢđĚđ ĦđĠđĤĦ ĦĤčē ,ĔđčČ ĕďĕ ĘĞ ĤĢđĕĚ
ęĘđĞč ĦđĘĕčđĚĐĚ ,ĦĕĚđČĘĜĕč ĦđČĕĤč
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חדשות הארגון  -הנצחה

יום הזיכרון תשע"ז 2017

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה תשע"ז התקיים
ביום שני ,ה' באייר ,1.5.2017 ,באנדרטה לזכר חללי פעולות
האיבה בהר הרצל ,ירושלים.
השנה לראשונה ,ארגון נפגעי פעולות איבה בשיתוף פעולה
עם המוסד לביטוח לאומי החליטו לקיים עצירה מכובדת של
האוטובוסים ,שמעמיד המוסד לביטוח לאומי לרשות המשפחות
השכולות למען השתתפותם בטקס האזכרה הממלכתי בהר
הרצל ,באתר ההנצחה ללוחמי חיל השריון בלטרון .זאת בעקבות
פניות רבות שקיבל הארגון היציג מהמשפחות השכולות כי
עצירת ההסעות במבשרת ציון למען עמידה בצפירת הזיכרון אינה
מכבדת את המעמד.
לפיכך ,בדרכן לטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל ,ההסעות
עצרו בלטרון" -יד לשריון" לטקס קצר למען המשפחות השכולות
המתייחדות לזכר יקירהן  -חללי פעולות האיבה בזמן הצפירה.
לרשות המשפחות הוצבו עמדת כיבוד ושתיה ,נוחיות ,סככות צל
ומקומות ישיבה .משם ,המשיכו יחדיו כל ההסעות בליווי צמוד
של משטרת ישראל ישירות להר הרצל.
הטקס הממלכתי נערך במעמד נשיא המדינה מר ראובן )רובי(
ריבלין ,ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ,יושב ראש הכנסת
יולי-יואל אדלשטיין ,נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים
נאור ,הרב הראשי לישראל ,ראש המטה הכללי של צבא הגנה
לישראל ,המפקח הכללי של המשטרה והמשפחות השכולות ובני
משפחותיהם של חללי פעולות האיבה.
פינה חיה ברדצ'אנסקי ויצחק שריקי הדליקו את אבוקת
הזיכרון .פינה ,אלמנתו של אדוארד ברדצ'אנסקי ז"ל ,איבדה את
בעלה בשנת  1979כאשר מחבלים ירו עליו בדרכו חזרה הביתה.
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כוכבה שריקי ז"ל ,אשתו של יצחק ,נרצחה בבורגס לפני חמש
שנים בפיגוע התאבדות בשדה התעופה.
את תפילת הקדיש בשם המשפחות השכולות קרא רנדי אלן
שור ,אביו של יהונתן שור ז"ל ,שנרצח לפני כשנה כאשר מחבל
מתאבד פוצץ עצמו באיסטנבול.
ראש ממשלת ישראל ,מר בנימין נתניהו ,פנה בנאומו אל
המשפחות השכולות וחיזק את ידם" :משפחות יקרות  -אני שותף
לכאבכם העמוק .אני מרכין ראש לזכר יקירכם ,כל דור בתורו ,ידע
ימי דמים ,כל דור קבר את מיטב בניו ובנותיו ,כל דור גילה גבורה
פנימית ויצא למלאכתו כשהוא משיב מלחמה לתוקפיו והנכונות
הזו לא להיכנע ,היא הסיבה שאנחנו גוברים על הטרור שלא יכול
לנו מזה  100שנים .לפעולות האיבה אופי שפל ופחדני ,המחבלים
שמבצעים אותם תוקפים בכוונה תחילה חפים מפשע יהודים ולא
יהודים ,בארץ ובחו"ל .הם עושים זאת באכזריות נוראית ,בחוסר
מוסריות נוראית ,כדי לזרוע מוות חורבן ופחד" .עוד הוסיף כי
"חללי פעולות האיבה הם חלק מרכזי מסיפור התקומה שלנו,
לצד לובשי המדים שנפלו על הגנת המדינה .לכולם שמור מקום
בליבנו הדואב ,וזכרם לא ישכח".
את זר המשפחות השכולות הניחו ברכה סרוסי ,ששכלה את
ביתה קרן ז"ל לאחר שהאוטובוס שבו נסעה הותקף בידי חוליית
מחבלים וארי שני ,אביה של הדר בוכריס ז"ל ,שנרצחה בפיגוע
דקירה בצומת גוש עציון לפני כשנתיים.
מאיר לוי ומיתר בן אבו הניחו את זר יתומי פעולות האיבה.
מאיר התייתם מהוריו לפני  70שנה ,בהיותו בן  8בלבד ,לאחר
שפגז פגע בביתו .מיתר התייתמה מאביה אלברט ז"ל כתוצאה
מפגיעת קטיושה במלחמת לבנון השנייה.
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את זר ארגון נפ"א בארץ ובחו"ל הניחה הדס מילוא )גאוי( ,בתו בה מרצון .מכאן ,מירושלים ,בירת העם היהודי ,אני נושא תפילה,
של יהודה גאוי ז"ל ,שנרצח על ידי פועלים ערבים שתקפוהו כי למשפחת השכול לא יתווספו קורבנות נוספים לעולם4,128 .
קורבנות טרור שילמו בחייהם ונגדעו מאתנו בשל הדחף האכזרי
בסכינים.
של אויבינו לזרוע טרור בקרב
אריק דור ,שנפגע מטיל מרגמה
אזרחים חפים מפשע ,על עצם
בגיל  ,15ואורלי גולן-גלמידי
היותם אזרחי מדינת ישראל".
שנפגעה בשני פיגועים בהפרש
בסיום דבריו פנה יו"ר הארגון
של שנה עם בנה ,הניחו את זר
אל נבחרי העם שנכחו בטקס
נכי פעולות איבה.
בבקשה "על מדינת ישראל
אייבי מוזס ,יו"ר ארגון נפגעי
להנציח את זכרם של קורבנות
פעולות איבה ,שאיבד את אשתו
הטרור שסיפורם הינו חלון
עפרה ובנו טל כאשר מחבלים
לסיפורה של מדינת ישראל ושל
זרקו בקבוק תבערה על רכבם,
החברה הישראלית .בהנצחתם,
נשא דברים בשם המשפחות
תעניק מדינת ישראל את הכבוד
השכולות" :כיום ,אני ,אייבי מוזס,
הראוי לזיכרון החללים ולבני
מייצג ומשתייך כבר  30שנה
משפחותיהם החיים בתוכנו".
למשפחה אחת גדולה ,לצערי
נכבדי ,גדולה מידי .משפחה שאף אחד המשתייך לה לא בחר יהי זיכרם של חללי פעולות האיבה ,ברוך.

ארץ זוכרת יושביה

לקראת יום הזיכרון תשע"ז ) (2017יוסי צור ,אביו של אסף ז"ל שנרצח ב-
 2003בפיגוע באוטובוס קו  37בחיפה ,משיק אפליקציה חדשה בשם "ארץ
זוכרת יושביה" להנצחה של חללי טרור ופעולות האיבה.
האפליקציה מתעדת כ 700-אתרי הנצחה בכל רחבי הארץ .באמצעות מפה
המאתרת את מיקום המשתמש ,ניתן למצוא אתרי הנצחה הקרובים למיקום
הנוכחי של הגולש או לחפש הנצחה מסוימת ברשימת אתרי ההנצחה .כרגע
ניתן להוריד את האפליקציה אך ורק למכשירי אפל ,אייפון ואייפד ,תחת
השם "ארץ זוכרת יושביה" .בעלי מכשירים אחרים יכולים לחפש את אתרי
ההנצחה באמצעות אתר האינטרנט.
עם תחילתו של הסתיו ויציאה לטיולים האפליקציה מקנה ערך מוסף על
אתרי הנצחה שקמו לזכר הנופלים .המפה מראה את ההיסטוריה של המאבק
בטרור בארץ ישראל .אפליקציה זו נוצרה בהמשך לאתר האינטרנט "ארץ
זוכרת יושביה" שהוקם לפני כ 12-שנה כפרויקט הנצחה לזכרו של אסף צור
ז"ל .האתר דינאמי ומתעדכן תכופות באתרי הנצחה חדשים .כתובת האתר:
. www.ezy.co.il
מידע נוסף על אתר האינטרנט ועל פרויקט תיעוד הנצחת חללי פעולות
איבה נמצא באתר ובאפליקציה בקטגוריה "אודות" וב"-לוח מידע".
משפחות שכולות המעוניינות לעדכן את המאגר ,להוסיף הערות ,תיקונים
או אתרי הנצחה שאינם מופיעים מוזמנות ,ליצור קשר עם יוסי צור -מייסד
הפרויקט ,דרך האתר ,האפליקציה או במייל .Yossi@blondi.co.il
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טקס יום הזיכרון בעיר חולון
ביום חמישי,27.4.2017 ,
נערך טקס לזכר אותם
 79חללי פעולות האיבה
תושבי חולון שנרצחו
באכזריות בפעולות טרור.
הטקס נערך במעמד
המשפחות השכולות,
ראש עיריית חולון ,מר
מוטי ששון ,הרב הראשי
של חולון ,הרב אברהם
יוסף שליט"א ומנהלת
מחלקת שיקום בביטוח לאומי חולון הגברת עליזה מאירי.
את הטקס פתח מר מוטי ששון ,ראש עיריית חולון ,וציין כי העיר
חולון תזכור לעד את בניה ובנותיה שנרצחו בפעולות האיבה.
את דבר המשפחות השכולות אמר רפי סרוסי ,ששכל את ביתו קרן
ז"ל לפני  15שנה לאחר שחוליית מחבלים תקפה את האוטובוס
שבו נסעה בדרכה הביתה" :תושבי העיר חולון ,זהו טקס המציף
עבורי כל שנה ושנה רגשות מעורבים המטיבים לתאר את מסלול
חיינו בארץ הזאת ,מסלול חיים שנע בין שמחה לבין עצב .שאני
רואה את האנדרטה הזו היא עבורי עדות לכך כי זכר הנופלים
מבוצר עמוק בחיי התושבים בעיר חולון והם יקירנו ,לא יישכחו
לעולם".

רענן לוי ,בנו של
יוסף לוי ז"ל ,קרא
קדיש .רענן איבד
את אביו לפני כ-
 6שנים ,כאשר
חוליית מחבלים
ארבה להוריו וירתה
ביוסף למוות בזמן
שחזרו מחופשה
לביתם.
יצחקוב ויאצסלב,
שאיבד את בתו לודמילה ובעלה בשנת  2004לאחר שמחבל
מתאבד פוצץ מכונית תופת בכניסה למלון "הילטון טאבה" ,הוריד
את הדגל לחצי התורן.
עו"ד רועי כהן ,מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה ,יו"ר ועדת
הנצחה בחולון וחבר מועצת עיריית חולון נשא דברים" :אם
בהתחלה ,הטרור שיבש את חייהם של מעטים ,הרי שכיום
ארגוני הטרור יכולים לשבש את חייהם של כל אזרחי המדינה,
כי היום ברור – העורף הפך לחזית והם כחיילים לכל דבר .זאת
מציאות חיינו .מאבק ממושך על זכות הקיום שלנו כעם יהודי
בארץ ישראל" .עוד הוסיף" :תושבי חולון מאמצים אל ליבם את
בני המשפחות השכולות ,זוהי החובה המוסרית שלנו כלפיכם
המשפחות הנושאות יום יום את כאב השכול על אובדן יקירכם".

טקס זיכרון – לחללי הפיגוע בדולפינריום
ביום חמישי בתאריך
 1.6.2017התקיים
טקס התייחדות עם
 21הרוגי פיגוע הטרור
בדולפינריום במלאת
 16שנים להירצחם.
בטקס השתתפו שרת
העלייה והקליטה,
ח"כ סופה לנדבר,
מנכ"ל משרד העלייה
והקליטה ,מר אלכס
קושניר ,המשפחות השכולות ,חברי ועד הארגון היציג
דודו ריחני ,שרה קמחי ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן.
איה חצב צרפתי ,חברת ועדת הנצחה נשאה דברים בשם
הארגון" :לפני כעשרה ימים ,מחבל ארור ורצחני פוצץ עצמו
בהופעה בעיר מנצ'סטר בה נכחו אלפי בני נוער .בפיגוע נרצחו
למעלה מ 22-נערים ונערות תמימים ונפצעו קרוב ל .50-הפיגוע
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האכזרי שהתרחש
שם ,מזכיר לנו
ולעולם כולו את
הפיגוע המזעזע
שאירע אצלנו
בישראל ,לפני 16
שנים במועדון
הדולפינריום .אותו
פיגוע שבו ידו
של מרצח שפל
ונתעב ,סתמה
את הגולל על חייהם של  21צעירים שכל עתידם היה לפניהם.
כחברה בוועדת הנצחה בארגון נפגעי פעולות איבה ,אני
מבטיחה כי נמשיך לעשות כל שביכולתנו בכדי להנציח
בכבוד את זכר יקירינו במדינת ישראל .הציבור כולו יוקיר את
זכר יקירנו שנרצחו במאבק על עצם קיומנו כעם היהודי כאן
במדינת ישראל .יהיה זכרם של אלפי קורבנות הטרור ברוך".

www.irgun.org.il

חדשות הארגון  -הנצחה

הוקמה אנדרטה לזכר חללי פעולות
האיבה תושבי העיר הרצליה
ארגון נפגעי פעולות איבה פועל
רבות למען הנצחת חללי פעולות
האיבה .ביום שני ,24.7.2017
נערך טקס חנוכת אנדרטה לזכר
חללי פעולות האיבה תושבי העיר
הרצליה ,כחלק מפעילות הארגון
לקידום הקמת אנדרטאות זיכרון
ברשויות המקומיות ברחבי מדינת
ישראל .הטקס נערך במעמד
המשפחות השכולות ,ראש עיריית
הרצליה מר משה פדלון ,מנכ"ל
העירייה מר יהודה בן עזרא ,סגניות
ראש העיר גב' מאיה כץ והגב' איה פרישקולניק  ,גב' עופרה בל,
הרב הלפרין רבה של תנועת חב"ד הרצליה ונציגי הארגון :יו"ר
אייבי מוזס ,חבר הוועד זאב ראפ ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן.
בנאומו של
ראש העיר משה
פדלון ,אמר:
"זהו מחיר נורא
ובלתי נתפס
של קיומנו כאן
בארץ ,שבה כל
נפגע הוא חייל
בצבא גַ ֵדל והולך
אזרחים
של
טובים .אנשים שבמקרה ,בדרך ,בתחנת האוטובוס או בקניון ,ליד
הבית או בדרך לעבודה ,נפגעו ממחבל ,והצטרפו למספר הבלתי
נתפס של קורבנות הטרור".
יו"ר הארגון אייבי מוזס ציין לחיוב את שיתוף הפעולה הפורה
בין עיריית הרצליה לבין נציגי הארגון והודה לראש העיר על
הירתמותו למטרה המשותפת" :הקמת האנדרטה היא סמל

נפרדו מאיתנו

מוללא נדא יכרא
שפירא ינקו באר שבע
מוואסי צאלח בקהאלגרביה
אברהם ציון בית שאן
שפירא בוריס ירושלים
מרדך )מרדכי( נחום ירושלים
דון יהודה קריית אונו

לסולידריות החברתית הקיימת בעיר
הנפלאה הזו .האנדרטה לזכרם של
יקיריכם עליה חקוקים שמותיהם
נקבעה כאן לעולמי עולמים .לדורות
שיבואו השמות החקוקים יהיו להם
לסיפורי הגבורה והכאב .ידע כל
אזרח קיים ועתידי על תושבי העיר
הרצליה אשר חייהם קופחו בפעולות
טרור אכזריות .שמם של יקיריכם
לא יימחה לעולם ואנו פה עומדים
אתכם בכדי להבטיח זאת .מעתה
ואילך ,בטקסי ימי הזיכרון לחללי
פעולות איבה כאן ,במדשאת יד לבנים תהיה נטועה לעד האנדרטה
לזכרם של יקירינו ,כאן ,יתייחדו המשפחות ותושבי העיר סביב
האנדרטה הזו ויזכרו .יזכרו כל אחד ואחת שנרצחו וינצרו את
זיכרונם לעד".
עו"ד רועי כהן,
מנכ"ל הארגון
לראש
הודה
העיר משה פדלון
ולצוות שליווה
את הפרויקט,
לסמנכ"ל בכיר
מר
בעירייה,
יוסף )ג'ו( נסימוב,
לעוזרת מנהל אגף בלשכת סמנכ"ל ,גב' רינה זהבי ,לאדריכל ,צור
וולף" .ראש העיר הבטיח בשנה שעברה בטקס חנוכת האנדרטה
ברעננה כי תוך שנה תוקם גם בהרצליה אנדרטה והוא עמד
במילתו .האנדרטה כאן והמקום המרכזי שבו אנו נמצאים מסמל
עבורנו את המשמעות העמוקה שהעיר מייחסת לזכר והנצחת
קורבנות הטרור".

טרוים יצחק ירושלים
סגלי רות חיפה
גנתון רות חיפה
קוצ'יש צ'אבא לסלו נהרייה
מזרחי חיים ירושלים
סחנקוב וסילי אלפסי

תהא נשמתם צרורה
בצרור החיים
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הרמת כוסית לחג הפסח תשע"ז
ישראל ,לומר לכם תודה .אני
ביום ראשון ,בתאריך
מעריך ומכבד את הקורבן
 ,2/4/2017התקיימה הרמת
הזה ,שהלוואי ולא היה,
כוסית לחברי הארגון לכבוד
שתדעו
חשוב
אבל
חג פסח תשע"ז במעמד
שמדינת ישראל מחבקת
סגן שר הביטחון ,ח"כ אלי
ואוהבת אתכם ותעשה כל
בן דהן ,ובנוכחות :האלוף
שביכולתה לסייע לכם",
במיל' גדי שמני -יו"ר ועד
הוסיף ח"כ בן דהן.
ידידי הארגון ,תא"ל במיל'
הרב מאיר ישרים המשיך
שמעון חפץ -חבר ועד
את סבב הברכות ואיחל
ידידי הארגון ,אסנת כהן-
ליו"ר הארגון ,מר אייבי
מנהלת אגף איבה במוסד
מוזס ,הצלחה בתפקידו
לביטוח לאומי ,עו"ד עפרה
בהנהגת הארגון .עוד ציין
זיו האמונה על קרן ההקדש
כי מלאכת הארגון הינה
לזכרה של ד"ר מריה
סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן
מבורכת "מי ייתן והארגון,
פולנסקה ז"ל ,רב הארגון
יחד עם צוות המשרד
מאיר ישרים ,יו"ר הארגון
והוועד החדש ,יתקדם
מר אייבי מוזס וחברי ועד
מעלה מעלה ויגשים לכל
הארגון :שרה קמחי ,יצחק
אחד מאיתנו את רצונו".
נסים ,דודו ריחני וזאב
האלוף במיל' גדי שמני,
ראפ.
יו"ר ועד ידידי הארגון .ברך
יו"ר הארגון ,פתח את
את אייבי מוזס על כניסתו
הערב בברכת תודה לסגן
לתפקיד יו"ר הארגון היציג.
השר אלי בן דהן ולשאר
בהמשך דבריו הודה לסגן
המכובדים והנוכחים על
השר על שפינה מזמנו
הגעתם לאירוע הרמת
והגיע לאירוע הרמת הכוסית
הכוסית המסורתי .בהמשך
לחג הפסח .בפנייתו אל סגן
דבריו ציין את פגישת נציגי
השר ציין כי "הבעיה הכי
הארגון עם ח"כ בן דהן
גדולה של הארגון הינה
בעניין הקצאת קברים לחללי
אלוף )במיל'( גדי שמני ותת אלוף )במיל'( שמעון חפץ
שנפגעי פעולות איבה הינה
פעולות איבה בחלקות קבר
צבאיות בתקווה לקבלת מענה חיובי בנדון" .אנחנו הארגון היחידי קבוצה קטנה באוכלוסייה שקולה לא נשמע .חברי הארגון מונים
שמאגד בתוכו נכים ,משפחות שכולות ,אלמנים ,אלמנות ויתומים כ 3,000-איש ויחד עם בני משפחותיהם כ 15,000-איש .הצלחתו
משני הורים .הנפגעים שלנו הם חיילים ללא מדים ,על המדינה של מאבק טמונה בכמות תומכיו .הארגון וחברי ועד הידידים
לתת מענה לכל האנשים שאנחנו פועלים למענם ,ושאת חלקם פועלים רבות למען אותם נפגעים ועל כן נשמח באם סגן השר
אתה רואה כאן היום" .בסיום דבריו איחל לכל הנוכחים חג חירות יירתם למאבק למען נפגעי פעולות האיבה ויעזור להרים את
הארגון על מנת למצות ולהטיב את זכויותיהם ואיכות חייהם של
שמח.
ח"כ אלי בן דהן ,סגן שר הביטחון ,הודה למר מוזס על ההזמנה הנפגעים .משרד הביטחון הינו גוף בעל כוח רב ,מילה אחת קטנה
להרמת הכוסית וברך את המשתתפים בחג פסח שמח וכשר .מעובדי המשרד יכולה לעזור בתחומים רבים .סך הכול מדובר
בנאומו סיפר ח"כ בן דהן כי בביקורו האחרון בארה"ב ,שעסק ביותר פתיחות ,סיוע ורצון".
בסיום הברכות הרימו כל הנוכחים יחד עם חברי הארגון היקרים
בתמיכה וחיזוק הקשר עם מדינת ישראל ,נפגש עם מזכיר מדינת
ארה"ב ודן עימו בעניין הטיפול בחיילים ובאזרחים שנפגעו כוסית לברכת חג חירות שמח וצוות הארגון חילק למשתתפים שי
בפעולות טרור .בין היתר עלה רצון לשיתוף פעולה בין משלחות לחג מתנת הארגון היציג.
מארה"ב ומשלחות מישראל שיעסקו בקירוב לבבות ,תמיכה
וחיזוק תושבי המדינה" .זו ההזדמנות הקטנה שלי ,כנציג מדינת
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שדולה חדשה בכנסת :למען נכי צה"ל
ונכי פעולות איבה
ח"כ ענת ברקו )הליכוד( הודיעה
על הקמת שדולה למען נכי צה"ל
ונכי פעולות איבה בה שותפים כ49-
חברי כנסת מכל המפלגות ,למעט
הרשימה המשותפת.
ביום  10.07.17התכנסה השדולה
לראשונה .להתכנסות הראשונה
של השדולה הגיעו להביע תמיכה
והערכה שרים וח"כים רבים ,שרת
התרבות ח"כ מירי רגב ,סגן שר הביטחון ח"כ אלי דהן ,ח"כ
אורלי לוי אבקסיס ,ח"כ אורן חזן ,ח"כ נאווה בוקר וח"כ דוד ילין.
כמו כן ,הגיעו נציגי ארגון נכי צה"ל ,יו"ר ארגון נפגעי איבה מר
אייבי מוזס ,מנהלת המחלקה המשפטית עו"ד שלומית יחזקאלי,
המתמחה נוי לוסקי ,נכי צה"ל ונכי איבה.
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ,אשר בירך את הקמת השדולה,
הדגיש בברכתו כי מטרת השדולה מקודשת וחשובה ,וכי הקמתה
מהווה במה ראויה לקידום חקיקה למען נכי צה"ל ונכי איבה ומעל
הכל להוקיר תודה למי שנפגעו בזמן הגנה על המדינה"

יו"ר השדולה ,ח"כ ברקו בדברי
הפתיחה" :חלה עלינו חובה מוסרית
לסייע לאלו שנפגעו בגופם ובנפשם
למען המדינה .הם ובני משפחותיהם
נושאים צלקות וכאב יום יום".
יו"ר הארגון אייבי מוזס בנאומו הדגיש
את הפעילות הענפה של ארגון נפגעי
פעולות איבה בשיתוף עם ארגון נכי
צה"ל למען הנכים והדגיש גם את הצורך
המיוחד לטפל בסוגיות אשר אין להם ביטוי לא במשרד הביטחון
ולא בהוראות אגף השיקום ,כגון  300ילדים נכים מגיל  0עד 18
אשר סובלים מפגיעות מסוגים שונים דבר המצריך התייחסות
מיוחדת בייחוד לאור גילם הצעיר וההשלכות של הפגיעה על
חייהם בעתיד.
מוזס ברך את יוזמת השדולה ח"כ ברקו על שהרימה את הכפפה
והצליחה לאחד כ 50-ח"כ אשר יפעלו למען נכי צה"ל ונכי איבה
במשותף במטרה לשפר את תנאיהם ולהקל על סבלם.
יישר כוח!

   ~      ~ ~  
~~~20
~    ~      ~  
~
~~~~ ~
~~ 
   ~        
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~           ~ ~ ~
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החלטת ממשלה:

הענקת סיוע משפטי לבני משפחותיהם של נפגעי עבירות המתה
כתוצאה מפעולת איבה ולמשפחות שכולות
שרת המשפטים אילת שקד ,שר הביטחון אביגדור ליברמן
ושר העבודה והרווחה חיים כץ הגישו הצעה להחלטת ממשלה
שמטרתה להרחיב את הזכאות לסיוע משפטי המוצע כיום
למשפחות מעוטי יכולת שיקיריהן נרצחו או נהרגו כתוצאה
מעבירת המתה גם לבני משפחותיהם של חללי פעולות איבה
ולבני משפחותיהם של חיילים שנספו במערכה וזאת ,ללא קשר
לנסיבות המוות וללא תלות בהוכחת מצבם הכלכלי.
ביום  ,23.6.17עברה החלטת ממשלה שעניינה הענקת סיוע
משפטי למשפחות שכולות ומשפחות שיקיריהן נרצחו כתוצאה
מפעולות איבה.
הסיוע המשפטי למשפחות כולל ליווי בהליך הפלילי וייצוג
בהליך האזרחי ,מוענק ע"י הסיוע המשפטי תוך שיתוף פעולה
מקצועי בין שני המשרדים.
הסיוע המשפטי בפן הפלילי יוענק כדלהלן:
עורך הדין המלווה את המשפחות בכל ההליך הפלילי )בכל
הדיונים -משלב מעצר ימים ועד לסיום ההליך המשפטי( ,מתרגם
עבורם את ההליכים המשפטיים ,ומציין הזכויות המוקנות להם על
פי חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א ,2001-למשל –קבלת כתב
האישום ,הגשת "הצהרת נפגע" לבית המשפט וכיו"ב .עורך הדין
מסביר למשפחות על השלבים השונים של ההליך )מעצר ימים,
מעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום ,הכרעת דין ,גזר
דין( ,לרבות מתן מידע בדבר השירותים להם זכאים דרך מרכזי
הסיוע וכן הקשר בינם לבין הרשויות השונות .עורך הדין מסייע
למשפחות בגיבוש עמדתן לגבי עסקאות טיעון ולאחר שנגזר
העונש ,מסייע בהבעת עמדתן לעניין חופשות האסיר ,שחרור
מוקדם ,ועדות שחרורים ,קצבת עונש לאסירי עולם ועוד.
בפן האזרחי ,מסייע עורך הדין למשפחות בהגשת תביעה

אזרחית נגד הפוגע ,במסגרתה ניתן יהיה להוכיח את הנזקים
שגרמה העבירה לנפגע ,ולתבוע פיצויים מהפוגע הן כתביעות
אזרחיות נגררות להרשעה בפלילים והן כתביעות אזרחיות "רגילות"
על כל היבטיהן .בנוסף לכך ,מסייע בהליכים נלווים ,כגון סיוע
מול משרד הפנים –שינוי מעמד אישי ,קבלת סיוע כספי מהמוסד
לביטוח לאומי )קצבת שארים/קצבת ילד שהתייתם מהוריו וכו'(,
סיוע בהוצאת צו ירושה בר תוקף ,סיוע בהליכי הוצאה לפועל אם
ישנם ,סיוע מול הבנקים ,סיוע במימוש ביטוחים ותגמולים שונים,
סיוע מול הרשויות המקומיות לקבלת הטבות והנחות וכיו"ב.
בחודש יולי אשתקד נפגשו נציגי הארגון ,עו"ד רועי כהן,
מנכ"ל הארגון והיועצת המשפטית עו"ד שלומית יחזקאלי עם
מר יאיר הירש ,רמ"ט שרת המשפטים ,בבקשה לקדם מספר
נושאים חשובים למען רווחת ציבור נפגעי פעולות איבה .בין
הנושאים שנידונו בפגישה העלו נציגי הארגון את הצורך במתן
סיוע משפטי לנפגעי פעולות איבה בין היתר ,בוועדות הרפואיות
בביטוח הלאומי )באמצעות הסיוע המשפטי( .ראש המטה גילה
עניין רב בקידום זכויות הנפגעים ובצורך בייצוג משפטי בשלב
הוועדות הרפואיות והבטיח לבחון נושא זה מול שרת המשפטים,
משרד הביטחון ומשרד הרווחה במטרה לקדמו ולנסות להעניק
זכאות לסיוע משפטי ללא מבחן כלכלי עבור משפחות שכולות
ונפגעי פעולות איבה.
יו"ר הארגון היציג ,אייבי מוזס" :אני שמח שפגישת נציגי הארגון
עם רמ"ט שרת המשפטים הניבה פירות ומקווה כי קבלת ההצעה
עבור המשפחות השכולות תפתח דלתות להרחבת הזכאות לסיוע
משפטי גם לנכי פעולות איבה ובייחוד בסיוע בייצוג בוועדות
הרפואיות בביטוח לאומי".

פגישת נציגי הארגון היציג עם מ"מ מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי ,מר רמי גראור
בתאריך  15.6.2017התקיימה
פגישה בין נציגי הארגון מר
אייבי מוזס ,יו"ר הארגון ,עו"ד
רועי כהן ,מנכ"ל הארגון ,עו"ד
שלומית יחזקאלי ,מנהלת
המחלקה המשפטית ,עו"ד
הילה אשכנזי-אליאסי ,מחלקה
משפטית עם מ"מ מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי ,מר רמי
גראור ומנהלת אגף איבה ,גב'
אסנת כהן.
בפגישה זו סקר מנכ"ל
הארגון ,עו"ד רועי כהן ,את
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פעילות הארגון וייחודיותו .כמו
כן ,העלה מס' נושאים דחופים
לסיוע ודיון .יו"ר הארגון ,מר
אייבי מוזס ,הרחיב אודות חזונו
להקים ,בשיתוף המוסד לביטוח
לאומי ,היכל הנצחה עבור חללי
פעולות איבה במדינת ישראל.
מ"מ מנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי הפגין רגישות רבה,
נכונות לסייע ורצון גדול להוביל
שינויים לטובת אוכלוסיית
נפגעי פעולות איבה במדינת
ישראל.
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כללית
אסיפה
בתאריך  ,9.7.2017יום ראשון ,התקיימה האסיפה הכללית
השנתית של ארגון נפגעי פעולות איבה בבית הארגון בתל
אביב.
במהלך האסיפה אושרו הדוחות הכספיים והדוחות
המילוליים לשנת  .2016יו"ר הארגון אייבי מוזס נבחר ליו"ר
האסיפה .רו"ח דני בניטה ממשרד רו"ח הר נוי בניטה מונה
לרו"ח של הארגון ורו"ח יואל כהן מונה למבקר הארגון.
יו"ר הארגון אייבי מוזס הודה לכלל המשתתפים ,סקר
את פעילות הארגון בחודשים האחרונים וציין את החשיבות
שלארגון היציג יש אישור ניהול תקין והארגון פועל לפי
כללי מנהל תקין של רשם העמותות כבר  7שנים ברציפות.

חנוכת בית -עמותת
"חזון לישראל"
עמותת חזון לישראל ,בראשות בתיה וברי סגל ,חנכה את
המבנה החדש של העמותה – "מרכז מילניום" בעיר מודיעין.
באירוע הפתיחה שהתקיים ביום ראשון ,14.5.2017 ,במעמד
ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ,מר חיים ביבס ,נכחו הגברת
אסנת כהן מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח לאומי ,מר אייבי
מוזס יו"ר הארגון ועו"ד רועי כהן מנכ"ל הארגון.
יו"ר הארגון אייבי מוזס בירך את מייסדי העמותה בתיה וברי
סגל על הקמת המרכז החדש ,על העשייה הברוכה של צוות
העמותה למען האוכלוסייה החלשה בישראל בכלל ולמען ציבור
נפגעי פעולות האיבה בפרט.
כמו כן ,הודה לעמותת "חזון לישראל" על שיתוף הפעולה
הפורה עם הארגון היציג ,שהחל לפני מספר שנים ,אשר תורם
רבות לארגון בקיום ערבי תרבות ופנאי למען רווחת חבריו.

תכירו את נויה אורבך המקסימה ,תלמידת כיתה ט' ,אשר
קיבלה מטלה לימודית בכיתה ובחרה לקחת אותה צעד אחד
קדימה.
כחלק מפרויקט חטיבת הביניים שז"ר הוטל על נויה ליזום
הצעת חוק בנושא הקרוב לליבה .נועה ,דודתה של נויה,
נרצחה בשנת  2002בהיותה בת  18בדרכה חזרה מבית הספר.
כבת למשפחה שכולה ,הבינה כי אי הציון של חללי פעולות
האיבה על מדבקות ה"יזכור" המחולקות לקראת יום הזיכרון
אינו ראוי וכי יש לשנות זאת.
נויה לא הסתפקה בהגשת המטלה והחליטה לפנות בכתב
אל חברי כנסת ישראל על מנת שיעזרו לה לתקן את העוול.
יו"ר הארגון ,אייבי מוזס ,שמע על מעשיה של נויה והזמין
אותה ואת אביה לפגישה במשרדי הארגון .בפגישתם ,בירך
אייבי את נויה על היוזמה המרגשת ועל הרצון להירתם
למלחמתם של משפחות חללי הטרור להכרה ולהתייחסות
שווה לזו שמקבלות משפחות השכול של מלחמות ישראל,
במיוחד ביום הזיכרון הממלכתי.
בסיום הפגישה הציעה נויה כי מעתה תתחיל להתנדב
בארגון.
אנו מאחלים לנויה הצלחה רבה בלימודיה ,מקווים כי
תמשיך להעמיק בעשייה החברתית ובטוחים כי תגיע רחוק.
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ליאור שלנו

כמו בכל הקלישאות הכי טובות ,יש רגעים בהם המוות והחיים
מתרחשים במקביל .זה אולי נשמע מעט משונה ,אבל באותם
רגעי אבל על בנה ליאור שנרצח בפיגוע ,מה שהחזיר את אמו
איבון לחיים היה הנכד שנולד ממש באותה תקופה.
ליאור אנידז'ר ,בנם של איבון ויוסף שמתגוררים כיום בראש
העין ,נרצח בפיגוע במסעדת השווארמה "ראש העיר" שבתחנה
המרכזית בתל אביב בשנת  ,2006רק עשרה ימים בלבד לאחר
חתונתו .הוא היה בן  26במותו ובאותו שבוע היה אמור להיות
בכלל בירח דבש ,אותו דחה לבקשת המעסיק שלו .באותו יום
ליאור שעבד כסוכן מכירות ,הגיע לאזור התחנה המרכזית כדי
לפגוש את רעייתו הטרייה ועצר לאכול במסעדה כשמחבל-
מתאבד פוצץ את עצמו .ליאור נפצע באורח קשה ונפטר בבית
החולים לאחר חודש בו נאבק על חייו.
"שמעתי על הפיגוע וישר התקשרתי אל הכלה שלי" ,מספרת
איבון" ,היא צרחה" :הוא בפנים!" .אחרי שליאור נהרג לא נשארתי
בדירה שלנו .לקחתי את עצמי ועברתי לבת שלי ,שם גרתי איתה
במשך שנה .באותה תקופה נולד לה תינוק וזה מה שעשה לי טוב.
טיפלתי בו והייתי איתו כל
הזמן וזה בעצם החזיר לי
את שמחת החיים .החזיר
אותי לחיים .עד היום אני
מחוברת אל הנכד הזה
באופן מיוחד".
כאמור ,ליאור היה
רק בתחילת חייו כאשר
נקלע אל זירת הפיגוע.
"ליאור היה חברמן ,כזה
שתמיד מוקף בחברים
שלו ורוצה רק לבלות
איתם .הוא גדל בשכונת
תל כביר שהייתה שכונת
מצוקה והבית שלנו היה מקלט לחברים שלו .תמיד הוא היה
מביא חברים לישון אצלנו ומסביר לי" :אבא שלו מכה אותו ואני
לא יכול לתת לו לישון ברחוב" .הייתה לו יכולת נתינה שאי אפשר
לתאר במילים .כל השנים לא הבנתי איך יכול להיות שהוא כל
הזמן עובד ומרוויח ובסוף תמיד אין לו גרוש .אחרי שהוא נהרג
החברים שלו סיפרו לי שהוא תמיד היה עוזר לכל מי שצריך .עד
היום אני בקשר עם החברים שלו .הם באים לאזכרה כל שנה
וכל הזמן מזמינים אותי לבריתות של הילדים שלהם .הם אפילו
קוראים לילדיהם על שמו של ליאור".
ליאור נולד בבאר שבע ,אח צעיר לדליה ולדוד .דוד ורעייתו
הביאו לאחרונה ילד לעולם באמצעות אם פונדקאית מגיאורגיה
לאחר  10שנים שניסו להיכנס להריון .שנותיו הראשונות של
ליאור עברו במצפה רמון ובבאר שבע ,ואז עברה המשפחה
לתל אביב .ליאור למד בבית הספר היסודי "זלמן שז"ר" ובתיכון
"אורט" בנווה עופר בתל אביב .לאחר לימודיו שירת בצה"ל ועם
שחרורו למד ליאור את מקצוע הספרות .הוא עבד זמן מה כמעצב
שיער במספרה באורנית ,ואחר כך החל לעבוד כסוכן מכירות
ארצי של כלי עבודה.
בשנת  2005מכיר ליאור את מיה ,רעייתו לעתיד ,והאהבה בין
השניים ניצתת במהירות" .ליאור התאהב בה והייתה ביניהם אהבה
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מטורפת .בתוך כמה חודשים מהרגע שהכירו הם כבר התחתנו
והייתה להם חתונה מדהימה .מיד לאחר המוות של ליאור היה לי
קשה להיות קרובה אליה ,היא הבינה אותי ונתנה לי את המרחק
שביקשתי .היום אנחנו בקשר מאוד טוב אחת עם השנייה"..
גם לאביו של ליאור לקח זמן ממושך עד שיכל סופסוף לחזור
לחיים לאחר האבל" .בעלי יותר סגור ,ככה שהוא פחות דיבר על
זה .הוא הקפיד לעשות כל יום את ההליכות שלו ,אבל הפסיק
למשל לנגן .הוא יודע לנגן בכל הכלים ורק עכשיו ,לאחר כל
השנים ,הוא חוזר לזה ,חוזר לעצמו".
בתוך שנות האבל הראשונות מצאו איבון ויוסף מענה במועדון
נט"ל מטעם הביטוח הלאומי ,שפועל במרכז תל אביב .עד
היום השניים מגיעים לרחוב אבן גבירול שלוש פעמים בשבוע.
"המקום הזה הציל אותנו .יש שם חוגים ,אומנות ,טיולים ואפילו
פסיכולוגים למי שצריך .כולם שם כמונו ,כולם הורים שכולים".
מה נותן לכם המועדון הזה?
"כל מי שמגיע למועדון מקבל המון תשומת לב ,מקשיבים
לנו שם .לכולנו יש רגעי
משבר בימי הזיכרון ,ימי
הולדת וכולי ,והמועדון
הזה נותן לנו מקום בו
תמיד יש עם לדבר על
זה .אי אפשר בכלל
לתאר איזו השקעה הם
משקיעים בנו .זה כאילו
שאתה בא לבית של
ההורים שיחבקו אותך".
מעבר לתמיכה שאיבון
ויוסף מקבלים מנט"ל,
הם משבחים את פועלו
של הארגון היציג אשר
נותן מענה בכל נושא
ועניין ויודגש כי לאחרונה נזקקו לסיוע כאשר בנם דוד הביא
לעולם יחד עם אשתו את בנו בתהליך ארוך וקשה של פונדקאות,
עו"ד שלומית יחזקאלי עשתה ככל שביכולתה על מנת לקדם את
הבאתו של הנכד ארצה ונתנה מענה לכל הקשיים הבירוקרטיים
הכרוכים בהליך שכזה ועל כך אנו מודים לה מאוד.
כאמור ,במשך חודש שלם נלחם ליאור על חייו בבית החולים.
הוא נפצע באורח קשה בכל הגפיים וסבל מפגיעה רב-מערכתית.
במשך כל אותם שבועות ארוכים עד למותו ,לא עזבו איבון ויוסף
את בית החולים .לצידו של ליאור שכב פצוע נוסף מאותו פיגוע,
שגם הוא נפטר בסופו של דבר" .הפצוע הזה היה בחור אמריקאי,
שכמה ימים אחרי הפיגוע הגיעה המשפחה שלו .התחברנו איתם
והיינו יחד בכל התקופה הזאת .הגורל חיבר אותנו ועד היום אנחנו
בקשר איתם".
הזיכרונות מליאור תמיד נמצאים איתה ,מספרת איבון ,אולם כך
גם החיים שנמשכים .לאחרונה עזבו איבון ויוסף את שכונת תל
כביר בתל אביב ועברו לדירה בראש העין ,בסמוך לבתם וארבעת
ילדיה" .קשה לי לחשוב איפה ליאור היה היום אם הפיגוע הזה
לא היה קורה .אבל החיים ממשיכים ,אתה יודע .לדודו הבן שלנו
נולד סופסוף ילד אחרי המון שנים וזאת שמחה אדירה .כבר לא
האמנתי שזה יקרה וזה מכניס הרבה שמחה ללב".
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רופאת כללית סמייל שטיפלה

תם ודרך הטיפול של הצוות

דותן לינדנברג לבית משפט

בו השיבה לתלונותיו כי לא ניתן

הרפואי במרפאה ,פעלו על פי

השלום באשדוד ,נטען כי בשנת

לשפר יותר את התוצאה התפקו�

שיטות

מידה

 2001רופאה בכללית סמייל

.דית והאסתטית

שאינן מקובלות ברפואה ולא

המליצה לו לעקור מספר שיניים

רופאי שיניים איתם התייעץ

טיפלו בתובע בדרך הראויה

חלביות ולמשוך שני הניבים

לאחר הטיפול ,הסבירו לו כי

.והמקובלת

השיניים.

הטיפול ליישור שיניים שקיבל,

נ' סובל מזה עשר שנים מכאבים

לטענתו על פי תכנית הטיפולים,

בוצע בצורה רשלנית ולקויה

עזים ,נפיחות בחניכיים ,מחוסר

הובטח לו כי לאחר כשנה וחצי

וכתוצאה מהפעלת כוחות חזקים

יכולת ללעוס מזון מוצק והוא

עד שנתיים ,עם סיום הטיפול,

למשך מספר שנים על השיניים,

נאלץ

משככי

הניבים יוכנסו לקשת השיניים

נספגו שורשי שיניים קדמיות

כאבים רבים ,מתקשה לתפקד

ושאר השיניים תהיינה במנח

עליונות ונספגה העצם סביבם

ונזקק לעזרה מצד בני משפחתו

לקשת

העליונים

ליטול

.בביצוע מטלות משק ביתו

"".יפה מאוד

ולכן,

בפועל תכנית הטיפולים כללה

.ונפתחו מרווחים ביניהם

הצעיר תובע כ 400-אלף שקלים

כ 100-טיפולים והתארכה עד

בא כוחו עו"ד דותן לינדנברג

בגין החזר עלות טיפולי השיניים

כדי  9שנים מועד בו הודיעה לו

העוסק בתביעות נזקי גוף ,טוען

ששילם עבור הטיפול הרשלני,

הטיפול

כי מדובר ברשלנות רפואית

עבור טיפולי שיניים עתידיים

הסתיים :הרופאה ציידה אותו

חמורה במתן טיפולים רפואיים

לתיקון הנזק ,עבור הפסדי שכר ,

העליונות

רשלניים תוך זלזול בוטה בגופו

.עזרת צד ג' וכאב וסבל

השיניים

של התובע תוך הטעיה ומצג

הנתבעות דחו בכתב ההגנה את

מיד

שווא וסופו ,גרימת נזק בפה

כל

לדחות

לאחר מכן נ' החל להרגיש כי

ובלסת אשר שינה לרעה את

.התביעה על הסף

'.מהלך חייו של נ

בימים אלה הצדדים סיכמו

הרופאה

חגיגית

בפלטה
ובצעה

לשיניים
קיבוע

באמצעות
השיניים

כי

חוט

של

מתכת.

הקדמיות

העליונות

השיניים

זזו

ממקומם

טיפול

ויאלץ

ואמות

הטענות

וביקשו

המגיע

לנ',

זזות וכואבות ושישנם רווחים

לטענתו ,הנתבעות לא דאגו

שהפיצוי

בין השיניים הקדמיות לעליונות.

לפקח באופן הולם על התנהגו�

.במסגרת הליך גישור

ייקבע
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"לוקח נשימה עמוקה
ומנסה להמשיך הלאה"...
הסיפור של יצחק שריקי יכול ללמד אותנו עד כמה אכזר יכול
להיות הגורל וכיצד החיים נמשכים למרות הכול ,לצד הזיכרונות
הכואבים.
חמש שנים חלפו מהיום בו קיבלו חייו של שריקי תפנית לה
הוא לא ציפה .באותם ימים קיבלו הוא ואשתו כוכבה ז"ל ,את
הבשורה המשמחת -שהיא בהיריון עם ילדם הראשון .שנים
ארוכות ניסו השניים להביא ילד לעולם ,אולם ללא הצלחה.
אותה חופשה בבורגס בה חייה של כוכבה נקטעו בין רגע בידי
מחבל מטעם החיזבאללה ,הייתה אמורה להיות מוקדשת לרגיעה
ולמנוחה לאחר טיפולי הפוריות
המתישים.
הפיגוע בבורגס אירע ב-
 18ליולי  2012בשעות אחר
הצהריים .מחבל מתאבד )מוחמד
חסן אל חוסייני( התפוצץ
באוטובוס במגרש החנייה של
נמל התעופה בורגס שבבולגריה
ובו  42ישראלים ,רובם בני נוער
שהיו בדרכם מנמל התעופה
למלונותיהם .בפיגוע נרצחו  6בני
אדם ,ונפצעו יותר מ.30-
בסרטונים ממצלמות האבטחה
שבשדה התעופה ,פרסמו כוחות
הביטחון הבולגרים את המחבל
דקות בודדות לפני ביצוע הפיגוע
כשהוא משוטט באולם הטיסות
הנכנסות ,ממתין לנחיתת
המטוס הישראלי ואז יוצא
לעברם .כשהוא מבחין בנוסעים
אשר עלו לאוטובוס ,הוא פותח
בריצה ונצמד לדלת האחורית.
אז התפוצץ המטען ,שעל פי
ההערכה הורכב ממעל ל10-
קילוגרם של חומר נפץ.
שניות לאחר הפיצוץ בנמל
התעופה בבורגס האוטובוס
מתחיל לבעור ,גופות ופצועים
מוטלים בכל עבר ,אנשים
מסתובבים המומים .אחד הישראלים מצלם את העוברים והשבים
באמצעות הטלפון החכם שם ניתן לראות את חוסר האונים ,את
השוטרים הבולגרים שעומדים בצד ואת הישראלים נמלטים בזמן
שהלהבות מתגברות.
את השיחה עם יצחק שריקי ערכנו ממש יום לאחר ששב
מטקס הזיכרון לנרצחי הפיגוע בבורגס .הנסיעה חזרה אל המקום
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בו נרצחה אשתו כוכבה ,שהייתה אז בת  ,42לא הייתה קלה
עבורו" .הייתי בבורגס בטקס הראשון שעשו אחרי שנה ,אבל מאז
לא טסתי לשם שוב עד עכשיו .כשאתה רואה את המקום הכול
חוזר אליך ,זה מציף אותך שוב בכל מה שהיה וגורם לתחושות
קשות מאוד .ככל שחוזרים לשגרת החיים ,היכולת להתמודד עם
האובדן הנורא נהיית חזקה יותר".
שריקי שנפצע באורח קל בפיצוץ העז ,עדיין זוכר את אותם
רגעים" :אני זוכר שאיבדתי את ההכרה ואפילו לא שמעתי את
הפיצוץ .התעוררתי אחרי כמה דקות וניסיתי להבין מה בכלל
קרה כאן .חשבתי שאולי זה איזה
משהו באוטובוס אבל לא העליתי
בדעתי שזה פיגוע ,הייתי מאוד
מעורפל ובתוך כל העשן שהיה
שם התחלתי לחפש את כוכבה.
הרחיקו אותי מהאוטובוס וגם
אחרי שכיבו את האש לא יכולתי
להתקרב .אחר כך פינו אותי לבית
החולים ולא ידעתי איפה כוכבה,
אפילו לא ידעתי אם היא בחיים
או לא .חיפשתי אותה במשך כל
הלילה בין בתי החולים אליהם
הביאו את הפצועים ורק בבוקר
הבנתי שהיא מתה".
כבר למחרת נחלצת מדינת
ישראל למבצע חילוץ הפצועים
וגופות ההרוגים חזרה לישראל
ושריקי נוחת חזרה בארץ לאחר
יומיים קשים" .היו יומיים
מטורפים ,לא ישנתי ובהתחלה
בכלל לא הבנתי מה קורה .ישר
לתוך הלוויה ואחר כך השבעה
עם מלא אנשים שהגיעו לנחם.
התהליך היה מאוד קשה ועצוב,
רק אחרי עשרה חודשים התחלתי
לצאת שוב מהבית בו גרתי עם
כוכבה".
יצחק וכוכבה הכירו כשהיה בן
 28והיו יחד כ 7-שנים" .הכרנו
במסעדה ומהר מאוד התחלנו לצאת ועברנו לגור יחדיו .כוכבה
הייתה אישה טובת לב שתמיד נתנה מעל ומעבר .היא הייתה
מוותרת על עצמה לטובת אחרים .היא מאוד אהבה לטייל ותמיד
הייתה עם חיוך ואופטימיות גדולה".
ביום הירצחה הייתה כוכבה בחודש השלישי להריונה זאת,
לאחר מאמצים רבים ושנים של ניסיונות" .כוכבה הייתה חולה
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שונה ,יש שם אבטחה סביב הישראלים ,אין לי כעס עליהם ,אני
לא מאשים אותם".
היום ,כשהוא בן  ,47שריקי עדיין חי באותו בית בראשון לציון
בו התגורר יחד עם כוכבה .כעת הוא מתגורר בו עם אשתו השנייה
והילד שנולד להם.
"החיים נמשכים ,אם כוכבה לא הייתה נרצחת בפיגוע ככל
הנראה היינו מגדלים את הילד שלנו באושר גדול ואהבה .למרות
שעברו כבר  5שנים עדיין כמעט כל דבר יכול להזכיר לי אותה.
ברגעים כאלה אני עוצר את האוטו בצד לוקח נשימה עמוקה
וממשיך הלאה כי אלו הם החיים"....

בסוכרת עשינו הרבה הפריות וטיפולים שחיזקו לה את מערכת
הפוריות ואז ההיריון שחיכינו לו כל כך הגיע ,היינו בעננים,
מאושרים ושמחים שנפלה בחלקנו הזכות הגדולה להיות הורים.
החלטנו לצאת לחופשה בבורגס ,רצינו לצאת לחופשה רגועה
ונינוחה ולכן החלטנו על בולגריה".
בימים שלאחר הפיגוע עלו בישראל טענות רבות וקשות נגד
שירותי הביטחון הבולגרים שלא מנעו את הפיגוע וגם על הטיפול
שלהם מיד לאחריו .ממרחק השנים נשמע שריקי מפויס" :זה
נכון שהם לא שמרו טוב על האזור ועל הישראלים אבל ,מצד שני
צריך לקחת בחשבון שזה היה הפיגוע הראשון שלהם ,הם היו
מבולבלים ולא ידעו איך להתמודד עם אירוע כזה .היום זה כבר

אנדרטת ההנצחה
בראשון לציון
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 68שנה אחרי שהוריו נהרגו בהפצצה
ירדנית ,הוכר מאיר לוי בגיל  78כיתום
איבה משני הורים
מבלי שנשים לב,
בינינו
מסתובבים
אנשים עם סיפורי
חיים בלתי נתפסים,
כאלו שקשה לנו
להאמין שבאמת קרו.
כזה הוא גם הסיפור
של מאיר לוי ,שכבר
בגיל  8ראה את
הוריו נהרגים מול
עיניו ולאחר מכן גדל
בבית יתומים בנפרד
מחמשת אחיו .במשך
עשרות שנים שמר
מאיר לוי את הסיפור
שלו לעצמו למרות
שנותרו
הצלקות
בנפשו ורק לפני שנה
וחצי הוכר בידי המדינה וזכה לזכויותיו אשר לא הוענקו לו קרוב
ל 70-שנה והכל בעזרת ארגון נפגעי פעולות האיבה.
לוי ,בן  79כיום ,נולד ובילה את שנות ילדותו המוקדמות בשכונת
בית ישראל שבירושלים .אלה היו שנותיו האחרונות של המנדט
הבריטי בארץ ישראל וכאשר החלה מלחמת העצמאות מצאו את
עצמם תושבי השכונה בקו האש של הפגזות הלגיון הירדני.
ריחנה ,אשתו של לוי ,מספרת את סיפורו" :כשהתחילה
ההפגזה מאיר בן ה 8-והוריו ישבו בחוץ ,בחצר
הגדולה שהייתה להם בבית .הם לא הספיקו
להיכנס פנימה כשהפגז נחת בחצר .אבא שלו
נהרג במקום ואימא שלו נפצעה אנושות .מרוב
ההלם רץ מאיר הביתה ונכנס מתחת למיטתו.
הוא בכלל לא עיכל כי אביו נהרג ובינתיים פינו
את אמו לבית החולים בהר הצופים שם ,נפטרה
לאחר שבועיים".
את שלושת הימים הקרובים מבלה לוי בן ה-
 8מתחת למיטה ,מפוחד ורועד .איש לא ידע
שהוא שם עד שהגיעה אחותו הגדולה" .הוא
חיכה שיבואו אליו וכל הזמן המשיך להתחבא.
כשאחותו באה היא התחילה לצעוק שיחפשו
בתוך הבית ,כי לא יכול להיות שהוא ברח .ככה
מצאו אותו .הוא היה כולו מכווץ ומאז הוא
התחיל לגמגם".
לאחר שאימו נפטרה מפצעיה בבית החולים ,מאיר עובר
להתגורר עם אחותו שכבר הייתה נשואה ואם ל 7-ילדים .בשלב
מסוים מחליטות הרשויות להוציא את לוי מביתה של אחותו,
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בטענה כי היא אינה
מסוגלת לטפל בילד
נוסף" .שמו אותו בבית
יתומים בירושלים,
במוסד של חרדים",
מספרת ריחנה" .זה
היה מקום זוועה,
היו מענישים שם
את הילדים במכות".
שם מאיר גדל עד
גיל  ,14ולאחר מכן
הועבר לגור כילד חוץ
בקיבוץ רבדים בדרום.
הוא מאוד אהב את
הקיבוץ ונשאר שם
עד שהתגייס לצה"ל".
לפני כמעט  50שנה
מאיר ,שהיה אז בן
 ,29מכיר את ריחנה דרך חברה משותפת והשניים מתחתנים .מהר
מאוד מבינה ריחנה שבעלה סובל מהזיכרונות והטראומה גם 20
שנה לאחר שהתרחשה" .הוא לא סיפר הרבה ,רק מאחותו הגדולה
שמעתי על מה שקרה לו .הייתי אז בהיריון הראשון שלי ולילה
אחד התעוררתי מהצעקות שלו" :הם באים ,הנה הם באים" .היו
לו סיוטים נוראיים הבנתי שהוא סוחב עמו פצע עצום מהילדות
אך לא ידעתי למי לפנות .הלכתי אל אחותו ואמרתי לה שיש לו
סיוטים כל לילה ,מה עושים? רק אז סיפרו לי
את כל הסיפור שלו".
איך באה הטראומה של מאיר לידי ביטוי
ביום-יום?
"כשהכרתי את מאיר הוא כמעט ולא עבד.
אחר כך גיסי סידר לו עבודה בדואר ושם הוא
עבד במחסן הטפסים הארצי שלהם עד הפנסיה.
מאיר הוא בן אדם שיש לו המון מכרים ,אבל
אין לו חברים .את כל ירושלים הוא הכיר ,אבל
עם כולם זה היה רק "שלום-שלום" .הוא לא
מסוגל להיות חברותי ולשמור על קשרים .הוא
תמיד אמר "חשובים לי רק הילדים האישה
והמשפחה ,מעבר לזה אני לא צריך כלום" מאיר
הוא אבא למופת ובעל נהדר ,המשפחה בשבילו
זה הכל.
למאיר וריחנה נולדו שלוש בנות ,מהן כבר
יש להם תשעה נכדים" .מאיר מאוד אוהב את הילדים שלו .הוא
תמיד אמר שאת מה שהוא לא קיבל כילד ,הוא ייתן לילדים
שלו .הוא באמת תמיד רצה לתת לבנות את הכי טוב שאפשר,
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אבל לא תמיד היה לנו את האמצעים .בעבר ,הגענו למשרד
הביטחון בכדי לקבל הכרה שמאיר הוא יתום איבה משני הורים
אבל קיבלנו תשובה שכבר חלף זמן רב מדי ".לפני שנה וחצי
נתקל מאיר לפתע בהודעה באחד העיתונים ,המזמינה את יתומי
מלחמת העצמאות שעדיין לא מוכרים להתייצב ולקבל מענק.
"היה כתוב שם שנשארו  38יתומים שאיבדו
את ההורים במלחמה ההיא .התחלתי לבדוק
מי פרסם את המודעה ועשיתי באותו יום
 35טלפונים ,עד שבסוף הגעתי אל ארגון
נפגעי פעולות האיבה אל המחלקה
המשפטית ,שוחחתי עם עו"ד הילה
אליאסי בטלפון והיא ביקשה מס'
פרטים ולא האמינה שעד ליום זה
מאיר לא הוכר כיתום איבה משני
הורים .הם שמעו את הסיפור של
מאיר והיו בשוק" .מה ,עד היום
הוא לא הוכר? אפילו לא קיבלתם
הזמנה לטקס בהר הרצל?!"..
עורכת הדין הילה אשכנזי-
אליאסי הזמינה אותנו בדחיפות
לפגישה במשרדי הארגון היציג.
בפגישה נכחו יהושע כהן ז"ל -יו"ר
הארגון דאז ,עו"ד שלומית יחזקאלי
מנהלת המחלקה המשפטית ועו"ד

אשכנזי-אליאסי .בפגישה הוסבר לנו על כל הזכויות המגיעות
למאיר ,על העובדה כי הוא ואחיו היו אמורים להיות מוכרים
ולקבל גמלת איבה לפני שנים רבות .בהתערבות הארגון היציג
הופנו בני הזוג לעורך דין צחי ביטון שסייע
להם בהתנהלות מול הביטוח הלאומי.
"תוך  24שעות קיבלנו הזמנה להגיע
לביטוח הלאומי ובסוף זה הסתדר וקיבלנו
גמלת איבה ואת כל הזכויות של מאיר.
בלי התערבות הארגון היציג היינו
ממשיכים את חיינו ללא הידיעה
כי למאיר מגיעות זכויות רבות.
הארגון דאג שגם אחותו
של מאיר ,היחידה שנותרה
המתגוררת בארה"ב תוכר
ותקבל זכויותיה .קנינו עם
זה בית בכרמיאל ליד הבנות
שלנו ועכשיו הכל טוב .השנה
בטקס הזיכרון הממלכתי
לזכר חללי פעולות איבה בהר
הרצל ,מאיר הוזמן להניח את
זר "יתומי פעולות איבה" ביחד
עם מיתר בן אבו .עכשיו הנפש
שלו רגועה יותר ,יש יותר שקט....
עכשיו מדינת ישראל מכירה בכאבו"
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להתרומם ולהמשיך לצעוד אל עבר
האור
"ידעתי שיש מי שרוצה לעזור לי ושעכשיו זה תלוי בי ,הגיע הזמן להתרומם
מההריסות"
ריקי זרפה חוותה במהלך חייה קשיים עצומים ובכל זאת מעולם
לא התייאשה .בכוחות עצמה ,ובסיוע משמעותי מצד ארגון נפגעי
פעולות האיבה ,הצליחה ריקי לשקם את חייה גם כאשר היו מי
שלא האמינו בה וביכולותיה.
ריקי בת  35ומגדלת לבד את שלושת ילדיה :חניאל בת ה-
 ,10דניאל בת ה 8-ונועם בן השנתיים .היא מתגוררת בקריית גת
בדירת עמידר אותו הארגון סייע לה לרכוש.
בימים בהם הייתה ריקי צעירה נטולת דאגות שהתגוררה ועבדה
באילת" .הייתי אז בת  ,"25היא מספרת" ,הגעתי לאילת עם בן
הזוג שלי ,האבא של שתי הבנות שלי ,עבדתי בסופר מרקט
כדיילת מכירות של ד"ר פישר ,עבדתי שם במשך כמה שנים
והכל היה נפלא".
אז החל הפרק הקשה בחייה ,לפני כעשור ,הכל השתנה עבור
ריקי .זה היה בבוקר אחד
בחורף שנת  ,2007סמוך
לשעה  10בבוקר החריד
פיצוץ עז את המרכז המסחרי
'איזידור' הנמצא באחת
משכונות אילת .כוחות גדולים
של משטרה ,כיבוי ומד"א
שהוזעקו למקום הבינו מיד
כי מדובר באירוע קשה עם
נפגעים ,אבל באותו השלב אף
אחד לא חשב לרגע כי מדובר
במחבל מתאבד .להערכת
גורמי הביטחון ,התכוון
המחבל שהגיע מרצועת
עזה להגיע לאחד האתרים הומי האדם שבמרכז העיר .על פי
ההערכות כשראה המחבל ניידות משטרה באזור ,מיהר למאפיית
'חמים וטעים' ושניות ספורות לאחר מכן התפוצץ בתוך המאפיה.
המחבל נשא על גופו פגז מחובר למנגנון הפעלה וחומר נפץ
במשקל  15קילוגרם .כתוצאה מההתפוצצות נהרגו במקום בעלי
המאפיה :אמי אלמליח בן ה ,32-מיכה בן סעדון בן ה 27-ועובד
המקום ישראל סמוליה בן ה 25-זיכרונם לברכה.
באותם רגעים ראשונים עמדה שם ריקי זרפה ,אותם לעולם לא
תשכח" .עבדתי בסופר מרקט שהיה צמוד למאפייה וממש שתי
דקות לפני הפיצוץ הלכתי למאפייה כדי לקנות לחמניות לסופר,
הייתי בסופר כשהמחבל הגיע וראיתי אותו ,הוא קלט שאני לבד
בסופר ובגלל זה כנראה המשיך אל המאפייה ומיד התפוצץ".
מה חשבת באותם רגעים?
"בהתחלה לא הבנתי שזה פיגוע ,חשבתי שיש איזו מריבה או
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משהו ,עמדתי ליד הקופה ופתאום הכל נפל עלי ,רצתי החוצה
וניגשתי למאפייה ומה שראיתי ראיתי .היו שם חלקי גופות
בכניסה ,זה לא קל לי להיזכר בזה .היה שם גם מזל גדול שבאותה
שעה חנות הלוטו הצמודה הייתה סגורה כי הבעלים הלך לבנק,
אחרת היו הרבה יותר הרוגים".
בתוך דקות ספורות מגיעים למקום כוחות גדולים של אנשי
ביטחון וריקי עומדת במרכז העניין במשך מספר שעות .בתור
עדת הראייה היחידה שראתה את המחבל היא מעבירה את אותן
שעות במתן עדויות למשטרה ולכלי התקשורת .מאוחר יותר,
עוד באותו הלילה ,היא מתחילה להבין שחייה השתנו לעולמי
עולמים.
"את הלילה העברתי באשפוז בבית החולים ולמחרת חזרתי
אל ההורים שלי בקריית גת .בחודשים הבאים עברתי סדרה של
טיפולים בבית החולים תל
השומר וגם במרכז לבריאות
הנפש בקריית גת .החיים שלי
נכבו באותו יום ,הכל נקבר.
עד אז הייתי אישה חרוצה
ושמחה ופתאום הלילה שלי
הפך להיות היום .בלילות
הייתי רואה את המחבל מגיע
אלי כמו צל וכל התמונות היו
חוזרות ומשתלטות עלי".
איך נראים החיים ככה,
ועוד כשאת בהיריון?
"אין חיים ,הרגשתי שעדיף
היה לי למות מאשר לחיות
עם הטראומה .בלילות הייתי לוקחת כדורי שינה ,בימים את
התרופות שקיבלתי וכדורי הרגעה כדי שאוכל לתפקד .כל היום
הייתי במיטה ולא יכולתי לעשות כלום לבד .לכל מקום ביקשתי
שילוו אותי ,ככה זה המשיך גם אחרי הלידה .גרתי אז עם אימא
שלי והיא והאחיות שלי עשו הכל כדי שאחזור לשגרה אך לא
הצלחתי ,החיים התמוטטו עליי".
יותר משנה שלמה ריקי הייתה במצב הזה עד אשר נשלחה
לשיקום במרכז מטעם הביטוח הלאומי" .זה היה ריפוי בעיסוק,
העיקר להעביר את הזמן .שם הבנתי שאני רוצה להשתקם
ובמקביל הכרתי את הארגון היציג .אחרי שלושה חודשים שם
שאלו אותי מה החלום שלי ועניתי שאני רוצה להיות סייעת
לרופא שיניים .בשיקום אמרו לי שעוד לא ,שאני עדיין לא מוכנה
ולא סיימתי להשתקם .אני זוכרת את אותו יום ,איך הלכתי ברגל
ברחוב ובכיתי".
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באותו רגע מחליטה ריקי
שהיא לא מקבלת "לא"
כתשובה ,היא ממשיכה
להתעקש מול הביטוח הלאומי
עד שלאחר שבעה חודשים
הם נכנעים ומאשרים לה
לצאת לקורס" .אתה רואה
דברים יפים ומתחיל לראות
אור .ידעתי שיש מי שרוצה
לעזור לי ושעכשיו זה תלוי בי.
הבנתי שהגיע הזמן להתרומם
מההריסות".
ריקי מתחילה את הקורס
שכל כך רצתה אבל ,יש עדיין
קשיים בדרך" .הלימודים
היו לי מאוד קשים ,הייתי
עדיין על כדורי הרגעה והיה
קשה מאוד ללמוד ככה ,אבל
המשכתי ,לא התייאשתי .כשנכשלתי במבחן הסמכה במועד א',
היה מי שאמר לעובדת שיקום שזה היה ברור שלא אצליח במצבי.
הייתי חייבת להוכיח להם שזה לא נכון ,אז למדתי בלילות אחרי
שהילדים נרדמו ובמועד ב' עברתי את המבחן בהצלחה כנגד כל
הסיכויים".
מי שסייעו לריקי במהלך הדרך היו אנשי הארגון היציג,
ĞĬĜ

ובראשם יהושע כהן ז"ל עליו
היא מרעיפה מילים אוהבות.
"הייתי בקשר מאוד חזק עם
יהושע ,הוא היה מדבר אתי כל
הזמן ודוחף אותי קדימה ,אחר
כך גם רועי כהן ,המנכ"ל נכנס
לתמונה ועזר לי בכל מקום.
הם עזרו לי לקנות את הדירה,
שיהיה לי ולילדים בית .יהושע
ממש נלחם כדי שזה יקרה
ואני נלחמתי כמו לביאה כדי
להצליח.
כיום ,עו"ד שלומית יחזקאלי
מנהלת המחלקה המשפטית
מסייעת לי ,היא דואגת לי,
לזכויות שלי ,היא דואגת לי
בחגים ,בציוד לילדים לבית
הספר ואפילו דאגה לי למכונת
כביסה ,תנור ומיטה לילדים אשר נתרמו ע"י עמותת חזון
לישראל"
ריקי ציינה רבות את הארגון ותרומתו בחייה ומציינת כי
היא ממשיכה להילחם בפוסט טראומה ,בבירוקרטיה במדינת
ישראל ובקשיים של אותו היום בו חייה התמוטטו .היא נאחזת
בשארית הכוחות ,ילדיה גורמים לה להתרומם ולהמשיך לצעוד
אל עבר האור.

רפואה קרובה לבוא -
בשורה לתושבי בני ברק!
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משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית

עו"ד שלומית יחזקאלי

חברים יקרים,

לנוחיותכם ,פירוט בדבר "תוספת למימון צרכים מיוחדים" – משקולות ,המדובר בתוספת חשובה לגמלה בייחוד כאשר ישנו שינוי
במצב האישי ,לדוגמא נכה אשר התגרש והוא אב לילדים קטינים חייב לפנות אל עובדת השיקום ופקידת האיבה ולעדכן בדבר
השינוי ,שכן הוא זכאי לתוספת משקולות בהתאם לאחוזי הנכות .לנכים מעל  40%נכות מדובר בתוספת של כ ₪ 2,200 -לחודש.
מאחר והתוספת מחייבת פנייה של הנכה עליכם לוודא כי אכן הסטטוס עודכן ועודכנה רמת המשקולות לה אתם זכאים .כמו כן,
בתקופת ההיריון של אישה נכה יש לבחון את רמת הזכאות בהתאם לאחוזי הנכות וסוג הפגימות.
תשלום "תוספת למימון צרכים מיוחדים"-משקולות
ערך משקולת ₪ 78.38
בהתאם להוראת אגף שיקום נכים 80.18
זכאות בסיסית למשקולות:

נספח א'
אחוזי נכות
40%-49%

מספר במשקולות

 4משקולות

50%-59%

 6משקולות

60%-69%

 8משקולות

אופן ביצוע
מתעדכן
אוטומטי
אין צורך לפנות

 10משקולות

70%-79%
*80%100%
 12משקולות
)למעט אלו המפורטים בנספח ב'(
ומעלה
100%לנכים המפורטים בנספח ב'(  12משקולות
)פרט
אישה נכה המנהלת משק
49%-25%בית עצמאי  6משקולות
)שאיננה רווקה(
אישה נכה מגיל  60-הכפלת הזכאות
גבר נכה מגיל  65-הכפלת הזכאות
50%-100%
אישה  /גבר נכה מגיל  70-תוספת 4
משקולות בנוסף להכפלה
זכאות בהתאם לאחוזי הנכות ומצב משפחתי:
נספח ב'
פירוט זכאות
דרגת נכות

מספר משקולות

רווקה נכה
25%-49%

אישה נכה המנהלת
משק בית עצמאי

 6משקולות

40%-65%
66%-100%

אב לקטין עד גיל 15
לא נשוי
)רווק ,אלמן ,גרוש(

 28משקולות
 36משקולות

40%-49%
50%-59%
60%-65%
66%-69%
70%-79%
80%-100%

אב לקטין בגילאי
15-18
שאינו נשוי
)רווק ,אלמן ,גרוש(

לתקופה:
1.1.02-31.12.02

החל מתאריך:
1.1.03

 14משקולות
 15משקולות
 16משקולות
 19משקולות
 20משקולות
 22משקולות

 23משקולות
 24משקולות
 24משקולות
 30משקולות
 31משקולות
 31משקולות

אופן ביצוע
מחייב פניית נכה
 +הוכחה על
ניהול משק בית
עצמאי ע"י חוזה
שכירות/רכישה
של דירתה
מחייב פניית
הנכה
מחייב פניית
הנכה

אישה נכה" -תוספת למימון צרכים מיוחדים"
אישה נכה בהריון ואחרי לידה
עפ"י אישור רפואי 3-חודשים אחרונים להריון ו 6-חודשים לאחר הלידה–סה"כ  9חודשים
סוג הפגיעה ואחוזי הנכות
 10%-19%פגיעה במערכת הלוקומוטורית בלבד
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מספר משקולות
12

20%-49%

 24משקולות

50%-99%

 68משקולות

100%

 102משקולות

הערות ודגשים לזכאות
* הדגשה :תשלומים
אלו ישולמו במקום
בתשלום האוטומטי
הקבוע בהוראה זו
)הוראה מס' (80.18

* הדגשה :תשלומים
אלו ישולמו במקום
בתשלום האוטומטי
הקבוע בהוראה זו
)הוראה מס' (80.18

בעקבות תיקון לחוק התגמולים לנפגעי
פעולות איבה ,תש"ל ,1970-הוכרו שישה
ישראלים כנפגעי פעולות איבה.

דליה אליקים שנרצחה בפיגוע הדריסה בשוק חג
המולד בברלין בדצמבר  2016ובעלה רמי אליקים
שנפצע קשה ,ליאן נאסר שנרצחה במתקפת ירי
במועדון באיסטנבול בערב השנה האזרחית החדשה
אשתקד ,שמואל בן הלל שנרצח במתקפת הטרור
במלון "רדיסון בלו" במאלי שבאפריקה בנובמבר ,2015
וחיים וינטרניץ ומנחם מנדל פרקש שנפצעו במתקפת
הטרור בנמל התעופה בבריסל בחודש מרץ .2016
על שולחן הכנסת הונחו  2הצעות חוק אשר מוזגו,
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון
מס'  (34תגמולים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו
מחוץ לישראל התשע"ז– ,2017נדונה בכנסת בקריאה
הראשונה ביום ט' באדר התשע"ז ) 7במרס (2017
והצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה( תיקון
– נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחוץ
לארץ ,התשע"ז– ,2017נדונה בכנסת בדיון המוקדם
ביום ט' באדר התשע"ז ) 7במרס  .(2017יוזמי הצעות
החוק הינם חברי הכנסת חיים ילין ,דוד ביטן ,יוסי יונה,
משה גפני.
התיקון לחוק שעבר בקריאה שלישית בכנסת ישראל
במרץ  2017קובע כי פגיעה שאירעה מחוץ לישראל היא
פגיעת איבה גם אם מטרתה העיקרית או המשנית לא
הייתה פגיעה ישירה באזרחי ישראל ,במדינת ישראל
או בעם היהודי .זאת במידה ואותו ארגון שביצע את
הפעולה הצהיר כי לפחות אחת ממטרותיו היא לפגוע
בישראל ,באזרחי ישראל או ביהודים ,ובכלל אם
פעולת האיבה נעשתה תוך סיוע לארגון ,בשליחותו או
על מנת לקדם את מטרותיו .בנוסף ,התיקון קובע כי
יוכרו פגיעות איבה מאפריל  2012ואילך.
עד כה הגדיר החוק פעולת איבה כפעולה שכוונה
ישירות נגד ישראל או נגד העם היהודי .התיקון לחוק
נבע מהעלייה הדרמטית במספר אירועי הטרור ברחבי
העולם ,אשר מבוצעים ע"י ארגוני טרור בינלאומיים
שמטרתם ,בין היתר ,הינה לפגוע ביהודים ובאזרחים
ישראליים ,גם אם אותה פגיעה לא כוונה ישירות
למטרות ישראליות.
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השתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדים
של נכים הסובלים מפוסט-טראומה.

עם סיומו של החופש הגדול ותחילת שנת הלימודים,
להלן תזכורת על הוראת אגף שיקום נכים מס' 84.22
העוסקת בהשתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדים של
נכי פוסט-טראומה.
נכה שדרגת נכותו המוכרת הינה בגובה  30%ומעלה בגין
 P.T.S.Dזכאי בכל שנה ל:
 .1השתתפות בהוצאות הקייטנה עבור ילדיו בכיתות א'-
י יב' )כולל( .גובה ההשתתפות המרבי בשנה עבור כל ילד
י ₪ 1,423 -
 .2השתתפות במימון צהרון לילדיו הלומדים בכיתות א'-
י ד' ,כאשר על פי אישור של פסיכיאטר /פסיכולוג יש
י צורך בשהיית הילדים במסגרת מחוץ לבית עקב מצבו
י הנפשי של הנכה .גובה ההשתתפות המרבי לחודש עבור
י כל ילד  338 -ש"ח.
המענק יינתן כנגד הצגת קבלה על התשלום.
לפרטים נוספים ולמימוש הזכאות אנא פנו אל פקידת
השיקום בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
אושר סופית :נכים בעלי תג נכה ,יוכלו
לחנות את רכבם באזורים המיועדים
לפריקה וטעינה במועדים שאינם מיועדים
לפריקה וטעינה.

כל עוד עומדים בתנאים הקבועים בסעיפים  2ו  3לחוק
חניה לנכים ,התשנ"ד  1993המתייחסים לחנייה במקום
שאין החנייה מותרת בו.
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את
הצעת חוק חניה לנכים )תיקון מס'  ,(6התשע"ז2017-
של חברת הכנסת קארין אלהרר.
סוגיית החניה היא אחת הבעיות הקשות העומדות
לפתחם של אנשים עם מוגבלויות ולכן מתוך ההכרה
בחשיבות הזכות לנגישות וההגנה על שלומם ורווחתם
של אנשים עם מוגבלויות ומתוך הצורך להקל על
התניידותם של הזכאים לתו נכה יש להבהיר כי לאלו
המחזיקים בתו כאמור מותר להחנות את הרכב באזור
לפריקה וטעינה.
תיקון זה בא לממש את זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות לשיווין ובא להקל על אלו אשר אינם יכולים
להחנות את רכבם הרחק ממחוז חפצם
ח"כ אלהרר" :בשנים האחרונות אנחנו עדים למצוקה
של ממש במקומות החנייה המוקצים לנכים .משרד
התחבורה מנפיק עוד ועוד תווים כשמספר החניות הוא
קטן יחסית .ההצעה הזו היא הישג גדול והיא אומרת
הלכה למעשה עוד מקומות בהם יוכלו לחנות רכבים
עם תו נכה".

עוגת תפוחים
לכבוד החג!
יו"ר ועדת רווחה שרה קמחי ,מספרת על עוגת
התפוחים המנחמת אשר מצליחה לגרוף מחמאות
כל פעם מחדש ,עתה לקראת החג היא החליטה
שזה זמן טוב לגלות את המתכון של העוגה
המדהימה.

החומרים:

 2אינגליש קייקס /או תבנית קוגלהוף
 2כוסות קמח תופח
 3/4כוס סוכר
 1כוס שמן
 4ביצים
 2שקיות סוכר וניל

לתערובת תפוחים:

 4-5תפוחי סמיט )ירוקים(
 1/4כוס מים
כפית קינמון
 1/2כוס סוכר

אופן הכנה:

תערובת תפוחים :לקלף את התפוחים ולחתוך
לקוביות קטנות  .שמים בסיר ומוסיפים את שאר
מרכיבי התערובת ומבשלים רבע שעה ומקררים
מעט.
להקציף את החלבונים עם הסוכר עד לקבלת
קצף גמיש מוסיפים את החלמונים ,קמח ,שמן,
ותערובת תפוחי עץ לערבב הכול יחד לשפוך
לתבנית ולאפות בחום  170מעלות  45דקות.
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זכויות והטבות הורים שכולים

משפחות שכולות ,לרשותכם ,רשימת זכויות וסיוע הניתן למשפחות במגוון תחומי החיים
לפניכם מידע ראשוני ותמציתי על חלק מההטבות הניתנות על ידי אגף משפחות והנצחה במשרד
הביטחון .המידע הוא כללי והנוסח הקובע והמחייב הוא הנוסח הקבוע בחקיקה ,בתקנות ובהוראות
המנהל הרלוונטיים .לקבלת מידע נוסף ומעודכן ,יש לפנות למרכז השירות הטלפוני.03-6884729 ,

סיעוד
דיור מוגן

על פי פניית הזכאי/ת ,אגף משפחות משתתף
במענק חד פעמי של  36,328שקל לכל הורה.
המענק יינתן להורה שנכנס לדיור מוגן ,בתנאי
שיש בו מחלקה סיעודית .בכל מקרה של
כניסה לדיור מוגן ,ההורה/ים ימשיכו לקבל את
מלוא התגמול החודשי ואת יתר התשלומים
החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.

בתי אבות להורים

הורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו
במחלקה סיעודית או במחלקה לתשושי גוף או
נפש בבית אבות ,בהסתמך על תעריף משרד
הבריאות או משרד הרווחה ובהתאם להכנסותיו
מכל מקור שהוא .קצבת זקנה ,קצבת שאירים,
רנטה מנזקי בריאות והכנסה משכר דירה
ראשונה לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב דמי
השהייה .כאשר משולמות קצבת שאירים וגם
קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה.
הורים שהאגף משתתף במימון המוסד שבו
הם שוהים ,לא יקבלו תגמול חודשי והטבות.
מוסד שאינו נמצא בהסדר ישיר עם משרד
הביטחון ,אגף המשפחות משתתף במימון
המוסד שבו הם שוהים ,לא יקבלו תגמול
חודשי והטבות .מוסד שאינו נמצא בהסדר
ישיר עם משרד הביטחון ,אגף המשפחות
משתתף במימון שהייה במוסד בתשלומים
חודשיים ,המועברים כנגד קבלות או חשבונית
מס מקור ,בציון אופן תשלום .לתשומת לבכם
אם אחד משני ההורים עובר לדיור סיעודי
מסוג זה או אחר ,ימשיך ההורה השני לקבל
את כל התנאים המגיעים לו ממשרד הביטחון
כהורה יחיד ,דהיינו  80אחוז מהתשלום לזוג.

עזרה בידי הזולת בבית ההורה

גובה הסיוע לעובד סיעודי או לעובד זר ניתן
בהתאם למגבלות הרפואיות שסומנו על ידי
רופא המשפחה על גבי טופס דו"ח תפקודי.
היקף הסיוע מתורגם למספר שעות חודשיות,
בכפוף לאישורים הנדרשים ובהתאם לתחשיב
המתבצע במחוז .לא ניתן להעסיק בן משפחה
מדרגה ראשונה.

בריאות

הטבות בנושאים רפואיים ניתנות על סמך
אישור משרד הבריאות ,כלומר לאחר שמוצתה
הזכאות בקופת החולים ו/או בביטוח משלים
או במשרד הבריאות ,ולאחר השתתפות עצמית
ועד לסכום המרבי .בקשה למימוש ההטבות
תוגש לעובד הרווחה במחוז ,בסמוך למועד
ההוצאה לפועל ,ולא יאוחר משנה ממועד
ההוצאה ,בצירוף חשבונית מס או קבלה מקור
על שם הזכאי/ת.
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מנוי לשירות חירום רפואי לחולה לב וניתוחים קוסמטיים .גובה ההשתתפות הינו עד
הורים חולי לב בלבד ,זכאים לקבל הפניה  836שקל בשנה .יודגש כי בזכאות זו אפשר
לאחת משתי החברות -שחל ונטלי ,אשר להשתמש כמה פעמים ,עד לניצול מלוא הסל
בהתקשרות עם המשרד ו/או באמצעות החזר של  836שקל בשנה.
כספי מחברה שאינה בהתקשרות ,בכפוף מימון טיפולי פוריות
לאישור מקרדיולוג .בני  75ומעלה שקיבלו הורים שכולים המבקשים להביא צאצא לעולם
בעבר את הסיוע ,יוכלו להמשיך לקבל את בעקבות השכול ,זכאים להשתתפות במימון
הטיפולים עד לסכום מרבי הקבוע בסך 23,918
השירות עד כה ללא האישור האמור.
שקל .הסיוע מותנה באישור רפואי.
לחצן מצוקה
הורה בודד מגיל  65או זוג הורים מגיל  65רשאים החלמה לאחר אשפוז
לפנות לאחת מהחברות נותנות השירות בשוק הורים זכאים להשתתפות במימון החלמה או
וליצור התקשרות עצמאית .סכום ההשתתפות הבראה לאחר אשפוז של יותר מארבעה לילות,
עומד על סך  347שקל בשנה או לחילופין  29או לאחר סדרה של טיפולים כימותרפיים או
שקל בחודש .הסיוע יינתן גם להורה מתחת טיפול הקרנות .הזכאות למימון היא עד שבעה
לגיל  65הסובל ממחלה/ות כרוני/ות על פי ימים )שישה לילות( ,בהתאם לתעריף נציבות
שירות המדינה .את ההטבה אפשר לממש עד
אישור מרופא.
שישה שבועות לאחר האשפוז.
עדשות טלסקופיות למשקפיים
השתתפות ברכישת עדשות טלסקופיות או תרופות לשימוש כרוני או חד
עדשות מיקרוסקופיות למשקפיים לכבדי פעמיות
ראייה ,תינתן לבעלי תעודת עיוור או כבד במקרים שבהם ההוצאה החודשית עבור
ראייה ,בהתאם להמלצת המכון לשיקום ראייה תרופות עולה על הסכום הקבוע המשולם
בתגמול ) 222שקל( ,ניתן להגיש בקשה
ירודה ואישור גובה ההשתתפות.
לתוספת מימון בכפוף לאישורים נדרשים .אין
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה
השתתפות עבור רכישת עדשות מיוחדות להגיש בקשות לתרופה שעלותה פחותה מ-
למשקפי ראייה ,לאחר ניתוח ,או עקב מחלת  26שקל .ההחזרים יינתנו בגין רכישת תרופות
עיניים כרונית תינתן על פי אישור רופא ,המאושרות על ידי משרד הבריאות כתרופה,
על הצורך בעדשות מיוחדות או בהחלפת ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.
הקיימות .גובה ההחזר עבור העדשות עומד תרופות חד פעמיות
על סך  715שקל לשנה או  1,197שקל אחת השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה
מ 26-שקל לאריזה .יש להגיש את הבקשה
לשנתיים.
השתתפות במימון טיפולים ברפואה אחת לשנה ,בצירוף מרשם רפואי וקבלות על
סך  200שקל ומעלה.
משלימה
ההשתתפות תינתן עבור מספר הטיפולים מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
שבוצעו בפועל על ידי הזכאי ,אולם עבור לא הורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים
יותר משלושה טיפולים ביום ולא יותר מסך או במרפאות מומחים ,ושאינם מקבלים סיוע
ממשרד הביטחון ברכישת רכב בארבע השנים
מצטבר של עד עשרים טיפולים בשנה.
האחרונות ,ושאינם יכולים לנסוע בתחבורה
מוצרי ספיגה
סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר ציבורית ,זכאים להוצאות נסיעה במונית או
לזכאים אשר לוקים באי שליטה על סוגר /באמבולנס ,כל עוד תקף האישור הרפואי לכך.
ים על פי אישור מרופא ,המפרט אבחנה ההשתתפות מוגבלת לעשר נסיעות מאושרות
רפואית .המוצרים מסופקים על ידי חברת בחודש )או חמש נסיעות הלוך וחזור(.
כמיטק ,שנבחרה בחוזה התקשרות עם טיפולי שיניים
משרד הביטחון .מוצרי הספיגה יסופקו לבית השתתפות במימון טיפול שיניים תהא על שם
הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על ידיהם ,הזכאי בגובה  50אחוז מההוצאה בפועל על
ועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות .פי תוכנית טיפול מפורטת וקבלה מקורית,
אם הזמנת המוצרים תהיה בעלות גבוהה מזו בציון אופן תשלום .בהתאם למחיר הטיפול,
שנקבעה בהתקשרות ,יישא הזכאי בהפרש יידרשו כרטיס טיפולים או צילומי שיניים.
ההחזר יינתן על פי שלבי התקדמות הטיפול
העלות ישירות מול החברה.
והתשלום.
השתתפות בהתייעצות רפואית
ההתייעצות הרפואית מיודעת למחלות ניתוחים פרטיים
המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות ההשתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח
כירורגית .הסיוע אינו ניתן למטרת טיפולים שאינו במסגרת קופת החולים ועד לסכום
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של  14,359שקל בניכוי השתתפות עצמית של  2,402שקל .מדובר על הכדאיות הכלכלית שלו .כמו כן ,תיבדק מידת התאמתו של ההורה
מבחנית השכלה ,הכשרה קודמת וניסיון קודם בתחום .ניתן לבחון מתן
ניתוחים שנעשו בארץ ואינם ניתוחים קוסמטיים.
סיוע לביסוס עסק קיים שבבעלות ההורה.
נעליים אורטופדיות
הורים זכאים לסיוע ברכישת נעליים אורטופדיות על פי אישור רפואי דיור
מאורתופד ,ואשר מיוצרות במכון מיוחד ובלעדי למכשירים רפואיים .הסיוע בדיור הינו חד פעמי ,לצורך רכישה או החלפת דירה ראשונה
הסיוע יינתן בניכוי השתתפות בסך  305שקל ועד לגובה של  955שקל או לכיסוי חוב המשכנתא .לקבלת מידע על הזכאות לסיוע יש לפנות
לעובד הרווחה המחוזי באמצעות מרכז השירות הטלפוני.
בשנה.
סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי
מכשירים רפואיים
הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים .הורה מחוסר דיור שאין ולא הייתה בבעלותו דירה ו/או חלק מדירה ולו
ההשתתפות תינתן כנגד השלמה למימון שניתן על ידי הגורם המממן תעודת זכאות כמחוסר דיור ממשרד הבינוי ,קיימת זכאות להלוואה עד
ועד לגובה תעריפי המשרד ובהתאם לרשימה המאושרת על ידי לסך  221,257שקל ומענק עד  123,185שקל.
סיוע בהחלפת דירה
האגף.
לתשומת ליבכם :כל ההטבות תשולמנה ותינתנה רק לאחר מיצוי הורים זכאים להלוואה ולמענק .מתן המענק מותנה בכך שסכום
זכויות מול קופת חולים או משרד הבריאות או ביטוח משלים או כל מכירת הדירה אינו עולה על  1,600,000שקל .הסיוע המרבי :מענק עד
 43,064שקל ,הלוואה  110,635שקל .במקרה שבו הפער בין המכירה
גורם מממן אחר.
לרכישה נמוך מסכום הסיוע ,יינתן סיוע עד לסכום הפער או ביחס
תחבורה
חלקו בדירה.

רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה

הלוואה לכיסוי משכנתה

החלפת רכב חדש לבעלי רישיון נהיגה

שיפוצים

לרכישת רכב ראשון חדש לזכאי שבקשתו אושרה עקרונית על ידי סיוע לכיסוי משכנתה שניטלה טרם האסון לצורך רכישת הדירה למגורי
המחוז ,יינתן מענק עד לסך  46,830שקל והלוואה עד לסך  31,217הזכאי לדירה ראשונה או להחלפת דירה ,אם לא מומש בעבר סיוע
שקל.
למטרת דיור -פרטים נוספים יינתנו על ידי עובדי הרווחה.
להחלפת רכב לאחר ארבע שנים ואילך ,יינתן סיוע במענק עד לסך הורה זכאי להלוואה עד לסך  57,421שקל לשיפוץ דירה בבעלותו או
 38,496שקל והלוואה עד לסך  22,904שקל.
להחרבתה ,כולל להתקנת מעלית או מעלון.

רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה

לרכישת רכב ראשון או להחלפה .גיל הרכב הנרכש לא יעלה על 48
חודשים .הסיוע לרכב משומש ניתן אחת לארבע שנים ואילך .הרכב
המשומש לא יירכש מחברה שבה ההורה/ים בעלי שליטה ,או אחד
מקרוביו מקרבה ראשונה הינו בעלי שליטה בחרה ,או מבן משפחה
מקרבה ראשונה של הזכאי .לפונה שבקשתו אושרה עקרונית על ידי
המחוז ,יינתן מענק עד  38,496שקל והלוואה עד  22,904שקל.

מענק למעלית או מעלון

בדירה בבניין שבו מתגורר הורה שלא נעזר בעבר בסיוע לרכישת או
להחלפת דירה או בסיוע לכיסוי משכנתא ,ונמצא שפנייתו מתאימה
ועומדת בתנאי הזכאות ,קיימת אפשרות לסייע לו במענק עד לסך
 43,046שקל .הזכאות ,תינתן גם במצב שבו הוחלט ע התקנת מעלית
בבניין משותף.

השתתפות במימון שכר דירה

רכישת רכב ראשון לחסרי רישיון נהיגה בנהיגת בן
ניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי דיור לזמן מוגבל ותלוי
משפחה
במצב כלכלי משפחתי .למידע נוסף ומפורט באשר לתנאי הסיוע יש
המחוז,
ידי
על
עקרונית
אושרה
שבקשתו
למי
ראשון
רכב
לרכישת
לפנות לעובד הרווחה המחוזי.
יינתן מענק עד  25,664שקל והלוואה עד  22,904שקל.
קלנועית
הנצחה
ומהווה
ואילך,
שנים
לחמש
אחת
יינתן
קלנועית
רכישת
במימון
הסיוע
החזר מס על הוצאות הנצחה

חלופה לסיוע לרכישת רכב באותה תקופת זכאות .הורה בודד זכאי לפי פקודת מס הכנסה ,כל אדם שהקדיש כסף להנצחת זכרו של בן
לקלנועית בודדת .זוג הורים שלא נעזרו ברכב באותה תקופת זכאות ,משפחתו ,זכאי לקבל החזרים בשיעור  30אחוז מהוצאות ההנצחה
קיימת אפשרות לרכישת קלנועית זוגית או שתי קלנועיות בודדות כל )הוצאות אזכרה ,הוצאות נסיעה ,מודעות בעיתונים וכולי( .פרטים
אחת או קלנועית אחת ורכב נוסעים.
וטפסים ניתן לקבל בפנייה לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים למקום
המגורים.
שיקום

מצוקה כלכלית

מענק הנצחה פרטית

סיוע להורים שכולים לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה ישירה מהאסון ,ניתן אוטומטית וחד פעמית 12 ,חודשים לאחר הנפילה ,ומשולם
או המתקשים להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו .ההורים במסגרת התגמולים .משפחות שאינן מקבלות תגמולים מתבקשות
יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש שנים מיום נפילת החלל או מיום לפנות למרכז השירות הטלפוני .סכום המענק הינו  7,663שקל.
שהוכרו כהורים שכולים .לבדיקת הזכאות יש לפנות לקצין התגמולים שירותים סוציאליים
)עובדת הרווחה ( במחוז המטפל.
קבוצת תמיכה
מיוחדות
הלוואות להוצאות
קבוצות תמיכה להורים שכולים וקבוצות תמיכה לאחים שכולים
הבאות:
למטרות
ניתנות
אישיים
ולצרכים
מיוחדות
הלוואות להוצאות
מוקמות על ידי העובדים הסוציאליים ,ומונחות על ידי אנשי מקצוע.
ההלוואה
שקל.
6,819
סך
עד
הלוואה
בת
או
בן
של
בר או בת מצווה
הקבוצות מיועדות לסייע למשתתפים ,ללוות אותם ולהקל עליהם
ילד.
כל
בעבור
פעמי
חד
באופן
ניתנת להורה
בהסתגלות לחיים בצל האובדן .להצטרפות לקבוצת תמיכה יש לפנות
ניתנת
ההלוואה
שקל.
16,156
בסך
הלוואה
בת
או
בן
לנישואי
עזרה
לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
ילד.
כל
בעבור
פעמית
חד
להורה
מתנדבים
צרכים אישיים הלוואה בסך  6,749הזכאות לשלוש שנים ואילך.
העובדים הסוציאליים באגף מגייסים ומפעילים מתנדבים לסיוע
שיקום כלכלי בעסק עצמאי
ותמיכה חברתית -רגשית במשפחות .המתנדבים מופנים למשפחות
את
למצוא
הבוחר
הורה
קיים.
עסק
הלוואה להקמת עסק וביסוס
ליצירת קשר אישי עם המשפחה ,או עם אחד מבני המשפחה בהתאם
לבדיקת
הרווחה
לעובד
יפנה
עצמאי,
עסק
שיקומו הכלכלי במסגרת
לצרכיה .המתנדבים מונחים על ידי אנשי מקצוע .המעוניינים בקשר עם
תיבדק
הבקשה
עסק.
להקמת
בהלוואה
הסיוע
מידע וכללים למתן
מתנדב יפנו לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
בצורה מקיפה ,על בסיס הגשת תוכנית המתארת את העסק ואת
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זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות
איבה
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה .בהוראות חלים
לעתים שינויים ,לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ ,יש לפנות למשרדי ארגון
נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי

הנצחה

מענק והלוואה להנצחת החלל
קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,762
 ₪בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה
חד פעמית של עד .₪ 7,507
זיכוי מס על הוצאות להנצחה
לפי פקודת מס הכנסה” :אדם שבשנת מס
פלונית החל משנת המס  1971הוציא סכומים
להנצחת זכרו של בן משפחתו שהנו חלל
שנספה במערכה ,יזוכה מהמס שהוא חייב
בו באותה שנה ב– 30%מהסכומים שהוצאו“.
לעניין זה :חלל שנספה :בן משפחה ,בן זוג,
בן ,נכד ,אח ,הורה ,גיס ,חתן.
מימון הגעה לארץ לאזכרה שנתית
אלמן/ה ויתום/ה המתגוררים בחו“ל זכאים
אחת לשנה לקבל מימון בסמוך ליום האזכרה
השנתית או בסמוך ליום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה ,כדי לפקוד
את קבר יקירם בארץ .המימון כולל :תשלום
כרטיס טיסה הלוך ושוב ,ושהייה בבית מלון
בארץ עד שבעה ) (7ימים.
חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה
אלמן/ה זכאי/ת ל– ₪ 5,331בעבור רכישת
חלקת קבר ו–  ₪ 4,537בעבור הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי
לאלמן/ה

אלמן/ה ללא מקצוע ,השכלה או התאמה
תעסוקתית ,שאינם עובדים ואין להם הכנסה
מלבד תגמולים ,יכולים לקבל הלוואה לקבלת
עסק או לביסוס עסק קיים שבבעלותם או
כניסה לשותפות בעסק שיהווה בעבורו/ה
מקור פרנסה .עליהם לפנות לעובד הרווחה
לבירור הזכאות ולהגיש תכנית עסק מתאימה
לכישוריה ,בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי
הלוואה של עד  ₪ 103,030לשיקום ראשון
הלוואה של עד  ₪ 19,000לביסוס עסק יש
לפנות בנושא לעובד/ת הרווחה קביעת
הזכאות לסכום הסיוע ידונו בוועדה לשיקום
כלכלי עצמאי.
לימודים והכשרה מקצועית
אלמן/ה ללא מקצוע או השכלה ולא הכנסה
מעבר לתגמוליה זכאי/ת למימון לימודים או
הכשרה מקצועית לצורך שיקומה התעסוקתי.
הסיוע הינו חד פעמי בסכום המקובל עד
לקבלת תעודה מקצועית או תואר ראשון.
יש להגיש לעובד/ת הרווחה אישור קבלה
ללימודים ,גובה שכ“ל והצהרה אם גוף אחר
משתתף בשכר הלימוד.
שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית
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אלמן/ה זכאית לסיוע חד פעמי במימון מכינה
קדם אקדמאית .לשם כך יש להגיש :אישור
הרשמה למכינה וקבלות על התשלום .הצהרה
אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד .אלמן/
ה במעמד חיילת משוחררת פטורה מתשלום
למכינה.
שכ“ל בקורס הכנה לבחינות פסיכומטריות
או למבחן אמיר:
אלמן/ה זכאי/ת להחזר שכ“ל להכנה למבחן
פסיכומטרי או למבחן אמיר ,הסיוע הינו חד
פעמי עד סך  .₪ 4,000יש להגיש לעובד/ת
הרווחה קבלה מקורית על תשלום הקורס
והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.
השתתפות בתשלום שכר דירה
אלמן/ה ,שיתומיהם עד גיל  30מתגוררים
עמם ,זכאי/ת לסיוע בשכר דירה עד $ 650
לחודש ,בתנאי ששכר הדירה אינו עולה על
 .$ 845סידור 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  .₪ 3,764נישואי יתום :אלמן/
ה זכאי/ת למענק בסך של
 ₪ 9,084ולהלוואה בסך .₪ 9,216
הלוואה לכל מטרה
אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לכל מטרה
אחת לשלוש שנים בסך .₪ 6,836
פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו
אלמן/ה פטור/ה מתשלום אגרת טלוויזיה
ורדיו ,ביטוח לאומי משלם לרשות השידור,
השולחת בתחילת כל שנה הודעה על פטור
לכתובת האלמן/ה.

סיוע בדיור

סיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור:
רכישת דירה ראשונה או החלפתה או החזר
משכנתא וכן לשיפוץ הדירה .יש לפנות עוד
בשלב התכנון לאחראי/ת דיור בסניף הביטוח
הרלוונטי כדי לקבל הסבר מלא ומעודכן
בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה
מענק :אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה
בבעלותו/ה דירה ,ויש לו/ה עד  3יתומים
זכאי/ת לקבל מענק של עד .₪ 215,077
אלמן/ה מחוסר/ת דיור במצב שצוין לעיל
ויותר מ –  3יתומים ילדי החלל שטרם מילאו
להם  30ואינם נשואים או מתגוררים עימו/ה
זכאי/ת לתוספת מענק של עד  ₪ 16,235לכל
יתום נוסף .אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת
למענק של עד  .₪ 67,614הלוואה :לאלמן/ה
קיימת זכאות של עד .₪ 274,451

החלפת דירה
הלוואה :אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת
דירה או לכיסוי משכנתה ,יכול/ה להסתייע
בהלוואה של עד  .₪ 137,221הסיוע המרבי
להחלפת דירה לא יעלה על הפער בין מחיר
הדירה הנמכרת למחיר הדירה הנרכשת,
כנקוב בחוזי המכירה והרכישה .מענק :אלמן/
ה שילדיהם היתומים מתחת לגיל  ,30אינם
נשואים ,ולא נעזר/ה בסיוע לרכישת דירה
או לכיסוי משכנתה ,זכאי/ת למענק של עד
 ₪ 175,691ממנו ינוכו  20%מהמחיר שקיבל/
ה ממכירת הדירה וסך של  ₪ 16,235עבור כל
ילד נוסף .אלמן/ה ללא ילד מחלל ,או אלמן/ה
שילדיהם היתומים מעל גיל  ,30ולא קיבל/ה
סיוע לאחת ממטרות הדיור -זכאי/ת למענק
של עד  ₪ 67,614בניכוי  20%מסכום מכירת
הדירה או חלקה בדירה.
כיסוי משכנתה
לכיסוי משכנתה שניטלה בטרם הכרה כאלמן/
ה ,יינתן סיוע בכפוף לכללים המפורטים
בהוראות האגף.
שיפוץ דירה
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד ₪ 58,174
לשיפוץ הדירה או להרחבתה .למענק של עד
 ₪ 27,028זכאות במידה ולא קיבל/ה בעבר
מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
שכר דירה
יש לפנות לאחראית דיור לבירור הזכאות:
לאלמן/ה מחוסר/ת דיור ,שהילדים הם ילדי
החלל וטרם מלאו להם  30שנה והמתגוררים
עמם יינתן שכר דירה בשנה הראשונה
והשנייה להתאלמנות .לאלמן/ה הורה לילדי
החלל המחליף/ה דירה ,והמתגורר/ת בדירה
מושכרת עד למועד כניסתה לדירה הנרכשת,
יינתן סיוע בשכר דירה התלוי במצבה הכלכלי
ובגיל הילדים .מתן הסיוע כרוך בהשתתפות
עצמית .לאלמן/ה השוכר/ת דירה ומשכיר/ה
את דירתו/ה שבבעלותו/ה ,מפאת גיל או מצב
רפואי או מסיבה אישית מיוחדת ,והמתקשה
מפאת הכנסותיו/ה לממן הפער בין הדירה
המושכרת לדירה הנשכרת ,אפשר להציע
השלמה לדמי שכירות .לאלמן/ה המתעתד/ת
לעזוב קיבוץ ,ואין בבעלותו/ה דירה ,קיימת
אפשרות לסיוע במימון שכר דירה לתקופה
מוגבלת בזמן .לאלמן/ה הנאלץ/ת לעזוב בית
באזור סיכון ביטחוני גבוה ולכן אינו/ה יכול/ה
להשכירו או למכרו ,יינתן סיוע בשכר דירה.
סיוע להתארגנות בדירה
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית של עד
.₪ 24,390

 ~  


25
~
>

הפרקליטים

 
~

>
~

~> 
~ ~~
 ~ 

ōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōō


> 
>   

ōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōō

~
 ~

ōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōō

נזקי גוף ורכוש-

 Ĉתאונות דרכים
 Ĉתאונות עבודה
 Ĉרשלנות רפואית
 Ĉתאונות תלמידים
 Ĉליקויי בניה
 Ĉתביעות כנגד חברות הביטוח

~~~~
~~ 


ōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōō

   

ōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōōō



~  ~24
03-575960103-5758482
 <~52136345210
~>nirit@disabled.co.il

www.yavetz.co.il

~>
~(

~
~
 
 ~

  
~
~~

 ~
~ 

  ~2

054-2299769

ilanbin76@gmail.com

ענת גינזבורג

משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד הוקם על ידי ענת גינזבורג ,עו"ד ,נוטריון
 יו"ר ועדת נכים ,תגמולים ושיקום הארצית בלשכת
עורכי הדין בישראל
לשעבר סגנית פרקליטת מחוז ת"א )אזרחית(
חברת נשיאות והנהלת האגודה לרפואה ומשפט
בוגרת השתלמויות רפואה חמשפטנים באוניברסיטת ת"א

תחומי התמחות המשרד
 ייצוג נכי צה"ל ,אלמנות צה"ל ומשפחות שכולות /
וועדות רפואיות  /ביהמ"ש
 נפגעי טרור  -תביעה להכרה ,וועדות רפואיות
 נזקי גוף תאונות דרכים ותאונות עבודה
 רשלנות רפואית  -תביעת נגד רופאים ,קופות חולים ובתי חולים
 עירעורים על וועדות רפואיות
 ביטוח לאומי  -תביעות להכרה בנפגעי עבודה  /נכות כללית /
ועדות רפואיות.
 ועדות פטור ממס הכנסה

משרדנו זכה בתקדימים משפטיים עקרוניים
משרדנו פועל בכל הערכאות המשפטיות
ועובד עם מיטב המומחים הרפואיים בישראל

רחוב יגאל אלון  ,53תל אביב
טל 03-6958860 :פקס03-6958870 :

www.irgun.org.il

רכב אישי או לשיקום כלכלי

ביטוח רכב )חובה ומקיף(
אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה
ומקיף לרכב .המענק מצורף לתגמול בחודש
ינואר ומותנה בהגשת חידוש אגרת רישיון
)טסט( לרכב על שמו/ה בשנה שחלפה .גובה
המענק לשנת  2013הוא .₪ 4,036
אגרת רישיון רכב )טסט(
אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון לרכב
בבעלותו/ה ,עד סך  .₪ 1,756יש לשלוח לעובד/
ת הרווחה צילום של האגרה ששולמה.
מענק והלוואה לרכישת רכב
אלמן/ה זכאית למענק והלוואה לרכישת רכב
נוסעים מדי ארבע שנים.
אלמן/ה עם רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 60,097
והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 47,504והלוואה עד .₪ 22,409
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 42,062
והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 47,030והלוואה עד .₪ 22,186
שיעורי נהיגה לאלמן/ה
אלמנה זכאית להשתתפות של עד ₪ 2,167
בעבור מימון שיעורי נהיגה.
תשלום דמי ניידות
אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב ,ולא נעזר/ה
במענק לרכישת רכב בארבע השנים האחרונות,
יקבל דמי ניידות בסך  ₪ 387לחודש.
מענק לרכישת קלנועית
אלמן/ה הזקוק/ה לקלנועית ,מפאת גיל ונכות
פיזית ,זכאי/ת אחת לארבע שנים למענק בסך
 ₪ 15,258לרכישתה ,כחלופה למענק רכישת
רכב.

רכב שיקום כלכלי

רכב ראשון :אלמן/ה המבקש/ת לרכוש רכב
מסחרי לשיקום הכלכלי ,במקום רכב אישי
או קלנועית ,זכאי/ת לפטור מיסים בסכום
של עד  ₪ 54,000ולהלוואה של עד .₪ 65,00
להחלפת רכב :שיעור המענק יחושב בהתאם
לשנות החזקת הרכב .הלוואה הינה בסך
.₪ 18,500

סיוע רפואי

מימון תרופות
אלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות
לטיפול קבוע או ממושך .טיפול קבוע:
יש להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת
התרופות מרופא מטפל ,את המינון החודשי,
ולצרף דו“ח ניפוקי תרופות מקופת החולים או
קבלות משלושת החודשים האחרונים .לאחר
אישור הבקשה ,יינתן לפונים החזר חודשי
במשך שנה שלמה .בתום שנה זו יש להגיש
מחדש בקשה לאישור החזר חודשי .לתרופה
שעלותה  ₪ 400ויותר ,יש לחדש אישור של
שלושה חודשים .טיפול לא קבוע :יש לרכז
הגשת קבלות בסך  ₪ 200לפחות ולצרף מכתב
מרופא מטפל .אין החזר על תרופה שעלותה
פחות מ ₪ 25 -ולא לתוסף מזון וויטמינים.
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התייעצות רפואית
אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד  ₪ 845בשנה
על ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך
או ניתוח שאינם קוסמטיים.
לחצן מצוקה
אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך  ₪ 348לשנה או
 ₪ 29לחודש בעבור מנוי ללחצן מצוקה ,וזאת
בתנאים הבאים :אלמן/ה מגיל  65ומעלה.
אלמן/ה לפני גיל  65החולה במחלה כרונית.
יש להגיש אישור מרופא מומחה.
קרדיו – ביפר ומוקד לב
מימון למנוי יינתן לאלמן/ה בגין מחלת לב.
יש להגיש אישור מקרדיולוג .אלמ/ן הרוכש/
ת מנוי פרטי בחברת שח“ל או נטל“י ,זכאי/ת
להנחה בתעריפים.
נעליים אורתופדיות
אלמן/ה זכאי/ת למענק של עד ₪ 977
בשנה לרכישת נעליים אורתופדיות במכון
מיוחד ובאישור אורתופד .הזכאי/ת חייב/ת
בהשתתפות עצמית בסך  .₪ 311יש להגיש
אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש
המימון.
משקפיים לכבדי ראייה
• השתתפות במימון עדשות משקפיים או
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים
או במקרים של מחלת עיניים כרונית.
• השתתפות במימון עדשות טלסקופיות
ועדשות מיקרוסקופיות לאלמנים/ות בעלי
תעודת עיוור
אביזרי עזר רפואיים
אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון פאה
ותותב לשד ,ומכשירי עזר נוספים כהשלמה
למימון )אם קיים( ממשרד הבריאות או
מקופת החולים.
נסיעות לטיפול רפואי
אלמן/ה הזקוק/ה להסעה לטיפול בבית חולים
או במרפאת מומחים ,לרבות טיפול דיאליזה
וטיפול כימי או קרינתי ,זכאית להחזר הוצאות
נסיעה במונית או באמבולנס :עשר נסיעות
בחודש )חמש הלוך ושוב( .יש להגיש לעובד/
ת הרווחה :אישור מרופא מטפל על אי-
היכולת לנסוע ברכב ציבורי וקבלות מקור,
או אישור על חלקה של קופת חולים במימון
נסיעות אלה.
החלמה לאחר אשפוז
אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות בבית
חולים או טיפול כימי או קרינתי ,זכאי/ת
להחזר תשלום שהייה במלון עד שבוע ,לפי
 ₪ 325ליום וזאת לאחר מיצוי החזר )אם ניתן(
מקופת חולים או מביטוחים משלימים .הסיוע
יינתן פעם אחת בשנה ,בתוך שישה שבועות
מתום האשפוז או הטיפול .יש להגיש אישור
רפואי וקבלה לעובד/ת שיקום.
מוצרי ספיגה
אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם לבית
או לבית האבות שבו שוהים מחברת התרופות
המספקת למל“ל .ניתן להסדיר זאת בפנייה
לעובד/ת הרווחה.

טיפולי שיניים
אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  18זכאים להחזר
תשלום לטיפול שיניים .יש להגיש לעובד/ת
הרווחה :קבלות מקור ותוכנית טיפול .אלמן/
ה זכאי/ת להחזר של  50%ועד ₪ 15,000
בשנה .יתום זכאי להחזר של  ,50%ועד 4,000
 ₪בשנה.
ביטוח בריאות
אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח
בריאות זכאית לביטוח בריאות מלא והסכום
לא יופחת מתמלוגיה.
סיוע סוציאלי -רגשי
כל מחוז מעמיד לרשות האלמנות עובדים
סוציאליים המוסמכים לתת ייעוץ ,הכוונה,
הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו.
קבוצות תמיכה
המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה
המיועדות לסייע ולהקל בהסתגלות לחיים
בצל האובדן.
קשר עם מתנדבים
אלמן/ה המעוניין/ת בקשר עם מתנדב/ת
מטעם המוסד לביטוח לאומי ,מוזמן/ת לפנות
לעובד/ת סוציאלי/ת.
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני
אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי,
זוגי ,משפחתי( במשך שנה ועד שלוש שנים.
משכו יוארך על סמך שיקול מקצועי .אלמן/ה
רשאית לצרף לטיפול בעל או בן זוג ,בתעריף
פרטני ,ותקבל הפניה מהאגף או החזר לאחר
הגשת קבלות .אלמנה ללא ילד מחלל ,זכאית
לטיפול עם ילדיה ,בתעריף פרטני ,ותקבל
החזר לאחר הגשת קבלות בלבד .לפני תחילת
הטיפול ,יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור
למטפל ,ולחדש כל שנה אישור להמשך
המימון.
ייעוץ פסיכיאטרי
אלמנה הנמצאת בטיפול נפשי ,זכאית פעם
בשנה להחזר תשלום לייעוץ עם רופא
פסיכיאטר.

דיור מוגן ,בית אבות ,עזרה לזולת

דיור מוגן
אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ,הנכס אינו
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה כפיקדון
זכאי/ת למענק חד-פעמי בסך .₪ 36,180
תנאי נוסף לקבלת המענק הינו קיום מחלקה
סיעודית במקום הסיעודי.
אשפוז סיעודי
אלמן/ה זכאי/ת למימון אשפוז סיעודי,
בתעריף משרד הבריאות .גובה הסיוע תלוי
בהכנסות של האלמן/ה כולל התגמול מביטוח
לאומי .התשלום יינתן לאלמן/ה כהטבה
בתגמול החודשי או יועבר ישירות לבית
האבות.
מטפלת סיעודית
אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית ,זכאי/
ת להשתתפות במימון מטפל/ת סיעודי/ת.
הזכאות והיקפה ייקבעו לפי ”דוח תפקוד“
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
היתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו
באחריות יחידת סמך במשרד התעשייה
והמסחר .ניתן להיעזר במוסד לביטוח לאומי
להעברת המסמכים.

מצוקה כלכלית

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

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה
וליתום

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

בחוק או בהוראות .הסיוע מיועד בדרך כלל בסך  ₪ 29,880לצורך רכישת דירה או לרגל
למימון לימודים לתואר שני .בקשה יש להגיש נישואיו.
מימון לימודים
לעובד/ת הרווחה במחוז הרלוונטי.
יתום/ה לפני גיל 30
סיוע כספי ליתום
תואר ראשון :יתום/ה שלא קיבלו סיוע
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי
יתומים שטרם מלאו להם  30שנה ,שהוכרו שיקומי ,זכאי/ת למימון לימודים לתואר
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע לשיקום ראשון או להכשרה מקצועית .יש לפנות
וללימודים ,זכאים להלוואה חד-פעמית של בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת .מימון מכינה:
יתום/ה זכאי/ת לפטור משכר לימודי במכינה,
עד  ₪ 15,500לשיקום כלכלי-עצמאי או
הניתן באמצעות המחלקה להכוונה לחייל
 ₪ 9,000לביסוס עסק קיים.
במשך חמש שנים מיום שחרורו מהצבא .אם
מענק להקמת עסק או לרכישת רכב
יתום/ה שטרם מלאו  30שנה ,שהוכרו חלפו יותר מחמש שנים ,או נדחית בקשתו/ה
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע לשיקום ביחידה להכוונת חיילים משוחררים ,יש לפנות
וללימודים ,זכאים למענק חד-פעמי להקמת לעובד/ת הרווחה .תשלום דמי מחיה :יתום/ה
עסק או לרכישת רכב שיהווה מקור פרנסתו הלומד/ת לפחות  20שעות בשבוע ,בלימודי
הבלעדי ,כגון רכב להובלות או להוראת יום ,יקבל דמי מחיה בסך  ₪ 2,200לחודש.
נהיגה .על היתום/ה לפנות לעובד/ת הרווחה מהסכום ינוכה תשלום לביטוח בריאות.
לבירור הזכאות ולהגיש תוכנית עסק מתאימה יתום מעל גיל 30
לכישוריו ,בטרם יתחיל בהליך מחייב .יתום /יתום/ה שלא מימש/ה זכאותו/ה למימון
ה שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב שיקומי זכאי לימודים לתואר ראשון או לרכישת מקצוע לפני
גיל  30ומעוניין/ת בכך לאחר גיל זה ,מוזמן/ת
למימון שכר לימוד בלבד.
לפנות לעובד/ת הרווחה .ועדת חריגים במוסד
אבחון לקות למידה
יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת לביטוח לאומי תדון בכל בקשה.
ביניים או תיכון ,זכאי/ת למימון אבחון שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה פסיכומטרית
לקות למידה בכפוף לתעריפי ”ניצן“ ,ועל או למבחן אמיר
סמך המלצה מגורם מקצועי .יתום/ה עד גיל יתום/ה זכאי/ת להחזר שכר לימוד במכינה
 21זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה לפי למבחן פסיכומטרי או למבחן אמיר .הסיוע
המלצה בכתב מגורם מקצועי ,אם מומנו להם הנו חד -פעמי עד סך  .₪ 4,000יש להגיש
לעובד/ת הרווחה :קבלה מקורית על התשלום
לא יותר מארבעה אבחונים.
לקורס ,והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר
מימון הוראה מתקנת
יתום/ה לאחר אבחון לקות למידה ,הלומד /הלימוד.
ת בבית ספר יסודי ,חטיבת ביניים או תיכון ,אבחון תעסוקתי
זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-דידקטי יתום/ה לפני גיל  30זכאי/ת לאבחון תעסוקתי
למימון הוראה מתקנת בסך  ₪ 55לשעה ,לשם בניית תוכנית להשתלבותו בעבודה יש
במשך שלוש שנים .במצב חריג יאושר המשך לפנות בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת.
שיעורי נהיגה
מימון לשיעורים.
יתום/ה בהגיעם לגיל  ,17זכאים למענק חד-
הטבות ליתומים מעל גיל 21
פעמי בסך  ₪ 2,167המיועד למימון שיעורי
מימון טיפול נפשי
יתום/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי ,נהיגה במענק המשולם בתגמולי האם/האב
זוגי( במשך שנה ועד שלוש שנים .משכו יוארך האלמן/ה .יתום/ה שהתייתמו בין גיל  17ל-
במקרה חריג לפי שיקול מקצועי .ליתום/ה  21יקבלו עד  ₪ 2,167לאחר הגשת קבלות
עד גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות הפניה או לעובד/ת הרווחה ,ובלבד שיממש זכאותם
כהחזר כספי לאחר הגשת קבלות ובתעריפי לפני גיל .30
האגף .ליתום/ה מעל גיל  :30הסיוע יינתן הטבות רכב ליתומים מ 2-הורים ,החל
באמצעות החזר כספי בלבד ,לאחר הגשת מ1.08.11-
קבלות ובתעריפי האגף.לפני תחילת הטיפול ,יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה
יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל ,לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 60,097
והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת רכב :מענק
ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.
בסך  ₪ 47,504והלוואה עד .₪ 22,409
מענק נישואין ודיור
יתום/ה הנישא/ת לפני הגיע לגיל  ,30זכאי/ת יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה
למענק נישואין בסך  .₪ 112,307יתום/ה רווק /לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 42,062
ה הרוכש/ת דירה לפני גיל  ,30זכאי/ת למענק והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת רכב :מענק
דיור בשיעור  80%מסך מענק הנישואין ואת בסך  ₪ 33,2430והלוואה עד .₪ 22,409
יתרת המענק יקבל בגיל  .30יתום/ה רווק/ה
שלא רכש/ה דירה והגיע לגיל  ,30יקבל את
מלוא מענק הנישואין.
הלוואה לנישואין ולדיור
כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית
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זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
רכב רפואי העובר בירושה

• רכב רפואי של נכה שנפטר יועבר לאחד
משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.
• שאיר של נכה ,המחזיק ברכב ע“פ צו ירושה
או צו קיום צוואה ,הרוצה למכור את הרכב לפני
תום חמש שנים ממועד תאריך הרישום ,יהיה
חייב בהחזר מיסים החלים על הרכב .התחשיב
ייעשה עפ“י המיסים החלים על הרכב היציג
כשהוא חדש ובהפחתה יחסית למס‘ החודשים
שהחזיק הנכה ברכב )תחשיב כמפורט בסעיף
 53א ,ב( .מכירת הרכב לאחר תום חמש שנים
פטורה מהחזר כספי.
• נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת
חלל -תהיה זכאית היא ,או ילדי הנכה בלבד,
להעברת הרכב הרפואי על שמם ללא החזר
מס ,זאת תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב
בו מצוין כי ”אין להעביר בעלות ללא אישור
המכס או משרד הביטחון“ האלמנה תהיה
זכאית לתשלום של מחצית מדמי הביטוח,
ומלוא דמי האגרה -זאת עד מכירת הרכב ,אך
לא יותר משלוש שנים.
• אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב
לפני תום  5שנים ממועד הרישום -יהיה עליהם
להחזיר מס על הרכב ,ללא פחת נוסף.
• אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או
ילדים ,חייבים היורשים האחרים תוך  60יום
ממועד פטירת הנכה ,להחזיר מס ללא פחת
נוסף) .תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף
השיקום ,מס‘ .(56.02
• אלמנתו של נכה שנפטר ,שהרכב הרפואי
של הנכה המנוח ,הועבר לרשותה והיא הוכרה
כאלמנת חלל ,והרוכשת רכב כניתן לאלמנה-
תחזיר מס בהתאם להסדרים החלים לאלמנות
המחליפות רכב.

קלנועית

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

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי

• אגף השיקום יממן רכישה ,התקנה ופירוק
של כל אביזר לרכב אשר המכון הרפואי
לבטיחות בדרכים )המרב“ד( קבע כי הנכה
חייב בו עקב נכותו המוכרת.
• השינויים הנדרשים ברכב לשם התקנת
האביזרים ייעשו בהמלצת הממונה על הרכב
הרפואי ועל דעתו של מהנדס הרכב.
• השינויים ברכב והתקנת האביזרים ייעשו אך
ורק על ידי ספק לאבזור רכב ,הקשור בהסכם
עם משהב“ט.

נכותו המוכרת ,לכל אביזר למעט הגה כוח ו/
או גיר אוטומטי ,זכאי למימון רכישה והתקנה
של האביזר שהומלץ באישור המכון.
• במקרים בהם קבע המרב“ד שעל הנכה
לקבל שיעורי נהיגה ולעבור מבחן כשירות
לצורך שימוש באבזור שהותקן ,ימומנו אלה
על ידי משהב“ט.
• הזכאות להתקנת אביזרים כמפורט לעיל
ברכב חדש היא אחת לחמש שנים.
• מימון והתקנת האביזרים ייעשה באמצעות
הפנייה של משהב“ט לספק ,או לחילופין
באמצעות החזר כספי לאחר הצגת חשבונית
 /קבלה מקורית.

התאמת רכב רפואי עקב מגבלות
רפואיות

• התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה
עפ“י צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת כאשר
מתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת
המחייבת מתן פתרון הולם.
• נכה המבקש ,עקב מגבלותיו ,להתאים בפעם
הראשונה רכב שונה מהרכב היציג לו הוא
זכאי ,יעביר למחוז השיקום אליו הוא שייך
בקשה מפורטת בכתב בצירוף צילום רישיון
נהיגה ורישיון רכב.
• לצורך התאמת רכב רפואי )רכב שונה מהרכב
היציג לו זכאי הנכה( ,יופנה הנכה לבדיקה של
ועדה להתאמת רכב .בהתאם להמלצת הועדה,
יופנה הנכה למהנדס רכב אשר ימליץ על סוג
הרכב המתאים.
• נכה שנבדק על ידי הוועדה להתאמת רכב
רפואי ,ואושר לו רכב בהתאמה אישית ,לא
יופנה בעתיד לבדיקה נוספת של הוועדה אלא
אם חלה החמרה ,או שינוי במצבו הרפואי
שבעטיו אינו יכול לממש זכאות לרכב.
• נכה המבקש התאמת רכב רפואי רשאי
להתחיל בתהליך החלפת הרכב ,ארבעה
חודשים לפני מועד ההחלפה הקבוע בהוראת
הרכב ,היינו ,החודש ה 38-ממועד רישום
הרכב.
• נכים בעלי נכות מיוחדת  100%+ונכים קטועי
גפיים תחתונות ,יופנו ישירות למהנדס רכב,
ללא צורך בבדיקה בועדה להתאמת רכב.

סיוע ברכישת רכב בהתאמה אישית

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

טיפול רפואי לפנים משורת הדין
לנכה המתבגר

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

נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש
בהתאמה אישית זכאי לסיוע כדלקמן :סכום
ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה
אישית לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית
במחירון משהב“ט ,במענק) .מתבסס על סעיף טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי
גב
) (3) 62א-ב( להוראת הרכב הרפואי(.
נכה המוכר על פגיעה בגב ,בעל דרגת נכות
התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו רכב מערכת איתור לרכב
נכים הזכאים לרכב בנפח מנוע  2000סמ“ק של  20%ומעלה ,או נכה בעל דרגת נכות 10%
רפואי
• נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי ,אולם המכון ומעלה ,לרבות נכים שהותאם להם רכב נקוב שהוכר לפני  ,1.1.1996רשאי לקבל אישור
לבטיחות בדרכים )המרב“ד( הגביל אותו עקב ע“ש בנפח  2000סמ“ק ומעלה ,זכאים להתקנת לטיפול באמצעות שחייה .למימוש הזכאות
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יש להצטייד במכתב מרופא אורטופד מומחה,
המאשר שחייה טיפולית כטיפול בפגימה
מוכרת בגב ,או כטיפול בכאבי גב הנובעים
מנכות מוכרת .הרופא המוסמך המחוזי
במרפאת השיקום הינו בעל סמכות לאשר את
ביצוע הטיפול .הצורך בהמשך טיפול ייבחן
מחדש אחת לשנה .החזר הוצאות לנכה יבוצע
באחת מהדרכים שלהלן ,ובלבד שלא יעלה
על גובה ההחזר השנתי כנגד הצגת קבלה
”מקור“ על מנוי שנתי על שם הנכה ,או הצגת
כרטיסי כניסה בודדים המהווים כקבלה על
ביצוע התשלום .גובה החזר מירבי לשנה הוא
סך  1,500שקל .למימוש הזכאות יש לפנות
לרופא המוסמך המחוזי.

תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום
כללי

נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ,25%-
זכאי לתשלום מיסים לרכישת רכב שמטרתו
שיקום כלכלי כגון :הקמת עסק עצמאי כמקור
פרנסה ,ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו
שוקם הנכה ,ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש
כמקור פרנסה ,השלמת שיקומו של נכה שכיר
בהתאם לאישור מעביד בו יצוין פירוט התפקיד
והעבודה ,וכי הרכב דרוש לצורכי עבודה .מענק
מיסים ניתן לרכבים כמפורט להלן :משאית
המורכבת בארץ ,או משאית מדגם יציג )רנו
 10טון כולל( לפי רשומון מכס ,רכב מסחרי
עד  2,500סמ“ק )מנוע דיזל( ,מונית/רכב
ללימודי נהיגה ,מכונית נוסעים ודו-שימושית
בנפח  1,600סמ“ק .לרכבים מסוג משאית/רכב
מסחרי/מונית/לימודי נהיגה ישולמו מלוא
המיסים החלים עליהם ובתנאי שהרכב אושר
כרכב שיקומי בסיסי .לרכב פרטי ישולם 75%
מהמיסים החלים עליו .חידושי משק )עד
ארבעה( בכל  5שנים.

הסרת הגבלה בתום  5שנים

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

זכאות להספקת ציוד עזר לנכים-
מזגני אויר

הזכאות לציוד לנכים בעלי נכויות כמפורט
להלן ,ניתנת לבעלי דרגת נכות צמיתה ,או
בתוקף לתקופה רציפה של שנה לפחות ,אולם
לא פחות מ 6-חודשים עד לועדה הרפואית
הבאה )מדובר ברשימה חלקית בלבד(.
• נכה פגוע ראש בדרגת נכות :40%-100%
זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ“ס כולל התקנה

סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 30%-
 :79%זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ“ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 80%
ומעלה :זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ“ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
בנוסף זכאי למתקן חימום דירתי ,או מזגן
מפוצל  2.5כ“ס כולל התקנה .החלפה לאחר
 10שנים.
• נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת נכותו
 100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/חימום -שני
מזגני אויר מפוצלים  2.5כ“ס כל אחד ,או מזגן
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של
עד שני מזגני אויר  2.5כ“ס .החלפה לאחר 10
שנים לכל מתקן.
• נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים בעל
דרגת נכות  70%ומעלה :זכאי למזגן אויר
מפוצל  1.5כ“ס כולל התקנה סטנדרטית.
החלפה לאחר  10שנים .כמו כן ,זכאי למכונת
כביסה .החלפה לאחר  6שנים.
• נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 40%
ומעלה :זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ“ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת נכות
 50%ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ“ס
כולל התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר 10
שנים.
• נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית ,או
נכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכותו
לפחות  50%מתוך נכות מוכרת של 100%
זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ“ס כולל התקנה
סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות ,בעל
דרגת נכות  100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ“ס
כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ“ס.
החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן.
• נכה קטוע או פגוע בשתי גפיים תחתונות
בעל דרגת נכות  :100%+זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ“ס
כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ“ס.
החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן.
• נכה עיוור בעל דרגת נכות  :100%+זכאי
למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר מפוצלים
 2.5כ“ס כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן
חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר
 2.5כ“ס .החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן
)הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני(.
• נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות :100%
זכאי למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר

מפוצלים  2.5כ“ס כל אחד ,או מזגן אויר
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד
שני מזגני אויר  2.5כ“ס .החלפה לאחר 10
שנים לכל מתקן.
• נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד
מלא של היד ומתגורר בגפו ,בעל דרגת נכות
 100%ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי  2.5כ“ס
כולל התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר 10
שנים.
• נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות בעל
דרגת נכות  100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ“ס
כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ“ס.
החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן )הזכאות
כלולה בגילום מענק ראשוני(.
• נכה פגוע ראש בעל דרגת נכות 100%
ומעלה :זכאי למתקן קירור/חימום -שני מזגני
אויר מפוצלים  2.5כ“ס כל אחד ,או מזגן אויר
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד
שני מזגני אויר  2.5כ“ס .החלפה לאחר 10
שנים לכל מתקן.
• נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או
אפילפסיה בעל דרגת נכות  :100%זכאי למזגן
אויר מפוצל  2.5כ“ס כולל התקנה סטנדרטית.
החלפה לאחר  10שנים.
• נכה פגוע יד בעל דרגת נכות  20%ומעלה או
נכה פגוע יד בעל דרגת נכות  50%ומעלה החי
בגפו ,או נכה קטוע יד בעל דרגת נכות 50%
ומעלה :זכאי למכונת גילוח חשמלית .החלפה
בכל  5שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי
אשפוז

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

זכאות

דירה ראשונה

20% - 29%
30% - 39%
( 30% - 34%פגועי
רגליים)
40% - 49%
50% - 69%
70% - 99%
100%

שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
סה"כ
סידור ראשון

עד ₪50,440
עד ₪ 80,560
עד ₪ 110,960

עד ₪ 7,500
עד ₪ 7,500
עד ₪ 7,500

עד ₪ 57,940
עד ₪ 88,060
עד ₪ 118,460

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

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

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

הערות

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

מענקי דיור לנכים
מחוסר דיור – הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה (עד קומה ב' עם מעלית)

נכות של 35% - 49%
נכות של 50% - 89%
נכות של 50% - 89%
נכות של 90% - 100%

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

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

נכות מ  35% -ומעלה
נכות מ  60% -ומעלה
נכות של 90% - 100%

פגוע גפיים תחתונות
פגוע לב או ריאות
בכל סוגי הפגימות

עד 62,057
עד 62,057
עד 62,057

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

מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
שינויים להתאמת דירתו של נכה
או דירת הוריו שהוא מתגורר בה
עמם
שינויים להתאמת דירת הוריו של
נכה משותק לביקורים בבית
הוריו
שינויים להתאמת דירה בתנאי
שכירות עבור נכה משותק ו/או
החזרת דירה מושכרת לקדמותה
התקנת מעלון

ביטוח שנתי
למעלית/
מעלון
שער חשמלי

6,022

דוד שמש

1,800

קולטים

1,600

הלוואה
לשיפוצים

112,70
0

•
•

•
•
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18,079
28,333
28,333

 +100%מיוחדת

28,333

 50%ומעלה או נכה 35%
פגוע גפיים תחתונות

108,686

רמה

ניכוי דמי חבר
נכים עד גיל  75כולל

הטבות נלוות לדיור
( +100%מיוחדת)
6,022

20%-49%
 50%ומעלה או נכה 35%
פגוע גפיים תחתונות
+100%

סיוע ברכישת דירה לנכים
( +100%נכות מיוחדת)

35.28
דמי חבר בארגון
21.84
ביטוח חיים קיבוצי*
6.90
קרן עזרה הדדית
₪ 64.02
סה"כ
₪ 12.52
ביטוח סיעודי**
₪ 76.54
סה"כ
להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון.
דמי ביטוח חיים החל מינואר 2017
נכים בקבוצת גיל₪ 110,000 18-69 :
נכים בקבוצת גיל₪50,000 – 70-75 :
משפחות בקבוצת גיל₪ 60,000, – 18-69 :
משפחות בקבוצת גיל₪ 30,000 – 70-75 :
אנו ממליצים למלא כתב מינוי מוטבים ולשלוח אותו
למשרדי הארגון בפקס ,במייל או בדואר.
בנוסף ,אנו קוראים לחברי הארגון לפנות לארגון לצרף
את בני ובנות זוגם לביטוח החיים

תשלום

1

1,668,400

2

1,401,500

נכים מעל גיל 75

35.28
---------6.90
42.18
---------42.18
**ביטוח סיעודי  :לבירורים בעניין
ביטוח סיעודי של חברת "הראל" ניתן
לפנות לסוכנות הביטוח אלדד הר זיו
בטלפון03-6374444 :
דוא"לeldadins@gmail.com :
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מענקים כלליים
דמי חימום לנכים
רמה
1
2
3
4

תשלום
975
1,027
1,283
2,052

רמה
5
6
7

דמי קירור לנכים

רמה
1
2
3
4

תשלום
2,566
7,055
8,826

מענק חג – לנכים המקבלים תגמולי קיום

מענקים מיוחדים לנכים
תשלום
רמה

תשלום
525
1,050
3,521
1,614

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

1

750

2

1,208

3

1,811

מענק תשלום מס הכנסה
אחוזי נכות

רמה

תשלום

רמה

תשלום

19% - 24%

1

244

1

310

25% - 49%

2

1,234

2

621

50% - 89%

3

2,335

תשלום 5,833

השתתפות במעון או צהרון לילדי נכה
פגוע נפש/ראש
תשלום
2,916

השתתפות בהוצאות נסיעה
לעבודה וללימודים לעיוורים

מענק לתחילת שנת הלימודים -לנכים
המתקיימים מתגמולי קיום

תשלום 1,811

תשלום 281

אימון שעות הקראה לעיוורים

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

השתתפות עצמית
350

סיוע לכיסוי חובות
רמה

תשלום

10% - 49%

37,430

50% - 100%

56,780

תשלום 21

קייטנה

צהרון

1,423

338

ניידות
ניידות – רכב מדינה
רמה

סכום

1

4,195

2

5,149

 3עיוור המחזיק
ברכב מדינה

2,328

ניידות – רכב רפואי

ניידות – דמי נסיעה
רמה

סכום

1

266

2

370

3

286

רמה

סכום

רמה

סכום

ב5+

1,144.50

ד30+

2,266.60

ב15+

1253.50

ד40+

2,440.96

ג5+

1,503.88

ד25+

(עיוורים)

2,644.82

רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום
אחוזי נכות
20% – 24%

סכום בש"ח
עד  ₪ 5,500לרכב ראשון ולחידוש

25% – 34%

עד  ₪ 7,480לרכב ראשון ולחידוש

35% – 49%

עד  ₪ 11,110לרכב ראשון ולחידוש
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מענקים כלליים
השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 2011
אחוזי נכות

רמה

)*( 10% - 79%
80% - 100%

1
2

החזר
שנתי
375
409

 - 100%המיפלג,
פגוע  2ידיים

3

496

קטוע 2

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

( + 100%פרט
לעיוורים)
( + 100%עיוורים)
תשלום חודשי

4

1,043

5

 412מידי
חודש

רמה
1

2,108

2

4,216

העתקת טלפון

10

תשלום 56

שירותים סוציאליים -תשלומים
לשירותים סוציאליים לנכים
רמה

תשלום

1

19,617

2

65,287

רמה
1
2

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

נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר
 1/4/87וכן משפחות חד-הוריות ,זכאים להחזר
מס קניה עבור  4פריטים בלבד ,באופן חד פעמי
כמפורט להלן:
מכונת כביסה
מקרר חשמלי
874
1,584
טלוויזיה צבעונית
תנור אפיה
1,011
1,078

תשלום
36,453
32,590

מענק שנתי לציוד ביתי או
השתתפות ברכישת  4מוצאי חשמל
לנכים

( 8לנכה עיוור בדרגת נכות
מיוחדת )+100%

רמה

תשלום

1

904

2

1,811

ציוד רפואי שנתי לנכים
בדרגת נכות +100%
רמה

תשלום

1

3,361

2

3,379

הוצאות אחזקת בית -הטבות
נלוות לדיור נכה +100%
(מיוחדת)

רמה

תשלום

רמה

תשלום

1
2
3
4

685
988
685
988

1

9,312

2

13,686

3

4,661

4

10,889

מענק נעליים שנתי

מענק ביגוד שנתי
רמה
1
2
3
4
5

מענק לציוד משתחק

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

מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים
תשלום

התקנת טלפון

88

מענק מעלית לנכים

תשלום
1,581
3,160
4,728
2,645
4,786
1,153

רמה

תשלום

1

787

2

1,052

3

1,573

עלות מרבית

184

תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 2014
שיעור המענק בש"ח
אחוזי נכות
2,040
10% - 19%
9,165
20% - 49%
18,330
50% - 69%
22,915
70% - 99%
27,500
100%
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני נכון לשנת 2014
( + 100%למעט קוואדרופלגים) 30,545
( + 100%קוואדרופלגים) 38,182
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תגמולים
תגמולים

תגמול טיפול רפואי (תט"ר)

10%

446.65

60%

2,679.91

15%

669.98

70%

3,126.56

רווק  /נשוי

תקנה

19%

848.64

80%

3,573.22

 14א 1

5,817.38

20%

893.30

90%

4,019.87

 15כפוף

4,363.03

30%

1,339.96

100%

4,466.52

40%

1786.61

+100%

6,253.13

 14א 4
השלמה

2,913.26

50%

2,233.26

תגמול נצרך

נשוי +

ללא ילדים

7,546.13

עם ילדים

עד 59%

8,611.73

9,558.43

עד – 100%

9,505.04

10,451.73

3,768.49
11,112.98

+ 100%

12,059.68

44.6 =1%
תגמול דמי קיום השכלה גבוהה  /הכשרה
מקצועית
אחוזי נכות

רווק  /נשוי

נשוי+

10% - 18%

2,794.35

4,084.06

19% - 39%

4,084.06

5,817.38

40% - 100%

5,817.38

8,149.82

חוסר פרנסה

תגמול פרישה מוקדמת מ – 35%
ומעלה
פרש בגיל

יקבל סך

50 – 59

3,370.85

60

2,696.68

אחוזי נכות
10% - 18%

2,794.35

4,084.06

61

2,359.59

62

2,022.51

19% - 39%

4,084.06

5,817.38

63

1,348.34

64

674.17

- 100%
40%

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

תג"מ בגובה חפ"ר

רווק  /נשוי

נשוי+

אחוזי נכות

סכום בש"ח

10% - 19%

עד 5,550
עד 7,480

אחוזי
נכות

רווק

נשוי

נשוי +

- 39%
10%

5,021.60

5,574.9
9

7,148.24

20% - 24%
25% – 34%

100%
40% -

6,494.24

6,974.4
5

8,419.65

35% - 49%

עד 16,900
(למוניות בלבד עד )17,500

50% - 69%

עד 23,530

70% - 100%

עד 30,180

עד 13,640
(למוניות בלבד עד )17,500

5,817.38

7,546.13

הלוואות לשיקום עצמאי  /כלכלי
ראשון
אחוזי נכות

תשלום

20% – 24%

16,920

25% – 34%

27,175

35% – 49%

53,080

50% – 69%

106,785

70% – 99%

129,190

100% – +100%

161,130

עזרת הזולת  -משקולות
אחוזי נכות
40% - 49%
50% - 59%
60% - 69%
70% - 79%
80% - 100%

מס מש'
04
06
08
10
12

סכום
313.52
470.28
627.04
783.80
940.56

שעת ליווי בחישוב חודשי 450.00
 .1משקולת= ₪ 78.38
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רכב יציג

נכון ליום 6.8.2017
קבוצה

סמ"ק

דגם

ללא מס

מיסים

מענק

הלוואה

הערה

1

1600

טויוטה קורולה ₪ 129,900 GLI

₪ 82,709

₪ 47,191

₪ 55,139

₪ 27,570

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

2

1800

הונדה סיוויק רמת גימור אלגנס
₪ 138,600

₪97,167

₪41,433

₪ 64,778

₪32,389

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

8

2000

הונדה ( CVRכולל מערכת לאיתור)
₪ 250,000

₪ 168,260

₪ 81,740

₪ 112,173

₪ 56,087

5

?

מיצובישי דזרט
(כולל מערכת איתור ) ₪ 294,400

₪ 207,156

₪ 87,244

₪ 138,104

₪ 69,052

רכב בבעלות מדינה

6

3600

שברולט אימפלה MDILTZ

151,722 ₪

₪ 82,967

₪ 101,148

₪ 50,574

נכה שלא רוכש מייצג
זכאי לרכב עד
₪ 257,900

2134

מונית מרצדס C-200

₪ 148,900

פטור לרכב מסחרי

₪ 110,124

מיצובישי פג'ארו
דקאר ₪ 308,100

₪ 214,046

7

?

₪ 94,054

₪ 142,697

₪ 71,349

נכה שלא רוכש ,עד
₪ 33,900

תגמולי אלמנות ויתומים
אלמנ/ה שילדיה בגרו

אלמנ/ה עם ילדים
תגמולים
+1

₪ 8193.96

תוספת ילדים

סה"כ
₪ 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

תגמולים

סה"כ

ללא
ילדים

₪ 7292.63

₪ 8256.56

+1

₪ 7292.63

₪ 8980.88

+2

₪ 7292.63

₪ 9706.98

מעל 60

₪ 7292.63

₪ 9037.72
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תגמולים

סה"כ

₪ 7146.77

₪ 8096.82

אפוטרופוס

יתום עצמאי
ללא
ילדים

ללא ילדים

תגמולים

סה"כ

₪ 4300.05

₪ 5095.22

תגמולים

סה"כ

+1

₪ 4300.04

5095.2
ש"ח

+4

₪ 7396.06

9672.84
₪

מהיום דרגת הנכות
בגין פגיעה בעיניים
ובאזנים של נכי צה"ל
ונפגעי פעולות איבה
תיקבע לפי הפגיעה
התפקודית הכוללת
בפסיקה תקדימית של בית המשפט העליון,
נקבע כי דרגת הנכות בגין פגיעה בעיניים
ואוזניים ,שנקבעת לפי פגיעה בשני האיברים
לפי טבלה ,תקבע בהתחשב בשני האיברים,
גם ובפרט כאשר אחד והאברים אינו מוכר.
כיום כל נכה שיש לו פגיעה בכליות ,עיניים או
אוזניים ,זכאי כי נכותו תחושב מחדש על פי
תפקודו של האיבר המוכר יחד ובהתייחס
לתפקודו של האיבר הלא מוכר .זו היא הלכה
תקדימית וחשובה מאוד ומשנה מצב קיים.
בקביעה זו אימץ בית המשפט העליון פסיקה
של בית המשפט המחוזי ועיגן את "הילכת
סרבי" שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי
בתיק שמשרדנו ניהל לפני כ 10-שנים .באותו
המקרה הנכה נפגע בשירותו הצבאי בפגיעת
בטן קשה שחייבה כריתת כלייתו השמאלית.
בשנת  2005עבר מר סרבי )ז"ל( השתלת כליה
ימנית ללא קשר לנכות ,וביקש לשנות את
אחוזי נכותו על בסיס החישוב המאוחד לשני
האיברים .וועדה רפואית עליונה דחתה את
בקשתו בטענה שאין קשר בין כריתת הכליה
השמאלית להשתלת הכליה הימנית הלא
מוכרת.
מר סרבי פנה למשרדנו ואנו הגשנו ערעור
לבית המשפט המחוזי בפני השופטת שבח.
בערעור טענו כי קביעת דרגת הנכות של
הפגיעה באיבר הזוגי המוכר אינו יכול
להתבצע בהתעלמות מהאיבר הזוגי שאינו
מוכר.
בית המשפט המחוזי קיבל את הטענה וקבע
כי אם מתקין התקנות מצא לנכון לקבוע כי
שיעור הנכות בגין פגיעה בכליה האחת
המוכרת יעשה בשים לב ,בין היתר ,גם
למצבה של הכליה האחרת – הבלתי מוכרת,
במועד קביעת הנכות .לא קיימת כל סיבה
שלא להתחשב במצבה של הכליה האחרת,
אף אם זה הורע במועד כלשהו שלאחר
קביעת שיעור הנכות .ההיגיון העומד מאחורי
ההתחשבות במצבה של הכליה האחרת טרם
קביעת שיעור הנכות ,עומד גם בבסיסו של
הצורך להתחשב במצבה של הכליה האחרת,
אף לאחר מועד קביעת שיעור הנכות .בית
המשפט קבע כי זהו אופיו של חוק הנכים
)תגמולים ושיקום( אשר רוחו מרחפת על פני
נכה לאורך כל תקופת חייו ,לטוב ולרע,
להטבה או להחמרה ,שכן בהינתן שינוי
במצבו ,מוסמכת הועדה הרפואית להעריך
את נכותו מחדש ,אף אם חלפו שנים רבות
ממועד הפציעה המוכרת .מאז ניתנה הלכה
זאת בבית המשפט המחוזי בשנת  ,2007היא
עמדה בעינה  10שנים עד לערעור בפני בית
המשפט העליון כהלכה מחייבת בעניין איבר
זוגי זה.

במהלך שנת  ,2017נוהלו מספר הליכים
לקביעת דרגת נכות באיבר זוגי בוועדות
הרפואיות של משרד הביטחון .במקרה אחד
נכה שנפגע במלחמת יום הכיפורים והוכר
בגין עיוורון בעין ימין .הוא החל לסבול
מירידה בחדות הראייה בעינו השמאלית.
משכך ,פנה בבקשה לשינוי דרגת נכותו,
בטענה כי יש לבחון את הנכות בהתחשב
במצבן של שתי עיניו יחדיו .במקרה נוסף נכה
שנפגע אף הוא במלחמת יום הכיפורים בשנת
 1973איבד את שמיעתו באוזן ימין לחלוטין.
בשנת  2014פנה בבקשה לבדיקה מחדש,
בטענה כי חלה ירידה בשמיעתו באוזן שמאל,
באופן שמצדיק עדכון אחוזי הנכות בכללותם.
במקרה השלישי ,נכה נחבל במהלך שירות
מילואים ונקבעה לו דרגת נכות בגין עיוורון
בעין ימין .ברבות השנים ,פנה בבקשה
לבדיקה מחדש ,בשל הידרדרות בראייה
בעינו השמאלית ,בטענה שהוא סובל
מעיוורון בשתי העיניים .בכל המקרים למרות
הפגיעה המאוחרת של כל אחד מנכים אלה,
ועדות רפואיות עליונות שדנו במצבם לא
נעתרו לבקשותיהם לעדכון אחוזי הנכות
בהתחשב בפגיעה באיבר שאינו מוכר.
שלושת הנכים ערערו לבית המשפט המחוזי
בפני כבוד השופטת עינת רביד שקיבלה את
הערעורים על החלטות הועדות הרפואיות
העליונות .כבוד השופטת רביד התייחסה
בפסיקתה לדרך חישוב אחוזי הנכות
שמתווים המבחנים בתקנות הנכים ובהתבסס
בין השאר על ההלכה בעניין סרבי יוסף לעיל,
קבעה השופטת רביד כי יש לבחון את מצבם
של שני האיברים – העיניים או האוזניים לפי
העניין – במשולב .בתוך כך ,הדגישה השופטת
רביד כי הוראות אלה נועדו להעניק אחוזי
נכות בגין פגיעה בחוש הראייה או השמיעה,
ולאו דווקא בגין פגיעה באיבר מסוים לחוד.
בית המשפט בראשות השופטת רביד הדגיש,
כי בעת חישוב אחוזי הנכות ,קיומה של עין או
אוזן בריאה נלקח בחשבון במסגרת החישוב
המאוחד .כלומר ,היא משוקללת בבחינה
הפגיעה בחוש הראייה או השמיעה ,כ"מפצה"
על הנכות של העין או האוזן המוכרות .מכאן,
אם מצבו של האיבר הבריא וה"מפצה"
מתדרדר בהמשך ,ומצב החוש בכללותו מורע,
אין להתעלם מכך.
קצין התגמולים לא הסכים עם ההחלטה ופנה
בבקשה לערעור לבית המשפט העליון.
בערעורו ביקש קצין התגמולים לבטל את
הילכת סרבי לעיל ,ולהפוך את פסק הדין של
השופטת רביד במחוזי.
בית המשפט העליון אימץ את קביעת בית
המשפט המחוזי ודחה את הערעור של קצין

תוכן שיווקי

התגמולים .בהתאם לפסק הדין של בית
המשפט העליון ,יש להתחשב במצבם של שני
האיברים בעת חישוב אחוזי הנכות ביחס
לראייה ולשמיעה ,ונקבע כי ההיגיון לקביעת
דרגת נכות בהתאם לפגיעה בשני האיברים
הוא כי התקנות הנוגעות לפגיעה בעיניים או
באוזניים ,נועדו להעניק תגמול בגין פגיעה
חוּשית ,בחוש הראייה או בחוש השמיעה וכי
פגיעה כזו קשורה מעצם טיבה לתפקוד שני
האיברים.
הנחת-היסוד של בית המשפט העליון ,הייתה
כי כל עוד קיים איבר בריא ומתפקד ,הפגיעה
הכללית בראייה או בשמיעה אינה עולה לכדי
מחצית ,אלא פחות מכך .זאת מאחר והאיבר
הבריא "מפצה" על חוסר התפקוד של האיבר
המוכר והפגוע ,בבחינת הפגיעה הכללית
בחוּוש .ההסתכלות אומר בית המשפט העליון,
הינה על המכלול .כאשר הנחת המוצא היא כי
בקביעת אחוזי הנכות עבוד אבדן עין או אוזן
אחת יש התחשבות ביחסי הגומלין בין
האיברים ,ובכך שיש איבר בריא" ,מפצה",
בבחינה כוללת של הפגיעה בראייה או
בשמיעה .משמע ,בבחינת מצבו של האיבר
שהפגימה בו מוכרת וקשורה לשירות ,יש
התחשבות במצבו של האיבר השני ,שאינו
מווּכר; תכלית החוק וקולה של הפסיקה מורים
אף הם לפרש את ההסדר באופן רחב,
המיטיב עם הנכה .לאור כל האמור ,יש
להתחשב במצב העין או האוזן שלא נפגעו
עקב השירות.
בית המשפט העליון מדגיש ,כי אין באמור
לעיל כדי לסטות מהדינים וההלכות הנוגעים
לקשר הסיבתי וכי אין מדובר בהכרה בשיעור
נכות עבור האיבר האחר ,שאינו מוכוּכּר,
כשלעצמו אלא התבוננות על האיבר שנפגע
עקב השירות לאורה של הפגימה העדכנית
בראייה או בשמיעה .התגמול בגין הפגיעה
בעין או האוזן השנייה לא משולם עבור
פגיעה זו בפני עצמה ,אלא בשל זיקתה
לפגיעה בעין או לאוזן שנפגעו תוך ועקב
השירות ,ולכן עיקרון הקשר הסיבתי נשמר.
לסיכום קובע בית המשפט העליון ,כי בבחינת
אחוזי הנכות ביחס לפגיעות הנדונות בראייה
ובשמיעה ,יש להתחשב במצבן של שתי
העיניים ,או שתי האוזניים ,לפי העניין.
לאור האמור ובהתאם להלכה העקרונית
החדשה ,אנו ממליצים לכל מי שמוכר בגין
פגיעה באיבר זוגי שנעשה בו חישוב משולב
)אוזניים ,עיניים וכליות( ,ואחד האיברים
מוכר והשני אינו מוכר ,וקיימת החמרה באחד
האיברים או בשניהם ,לפנות לייעוץ משפטי
אצל עו"ד המומחה בתחום ,ולבדוק את
סיכוייו להחמרת הנכות ובדיקתה מחדש.

עומר יעבץ ,עו"ד
צחי ביטון ,עו"ד
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