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Volkswagen Caravelle
כשנוחות פוגשת איכות

בפולקסווגן יצרנו את השילוב המושלם בין נוחות מרבית, טכנולוגיה מתקדמת 
ורמת נגישות גבוהה כדי שתוכלו ליהנות מחוויית נהיגה מדהימה!

 EC/2007/37 (NECD) נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן*
יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

ציוןדגםקוד דגם
0    קראוול קומפורטליין קצר 2.0TDI BMT, 150 כ“ס, אוטו‘ 7 הילוכים 784
0    קראוול קומפורטליין ארוך 2.0TDI BMT, 150 כ“ס, אוטו‘ 7 הילוכים 790

דגם
 דרגת נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

 זיהום
אוויר משולב בינעירונית עירונית

7.35.96.415    קראוול קומפורטליין קצר 2.0TDI BMT, 150 כ“ס, אוטו‘ 7 הילוכים 
** מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( 7.25.96.415    קראוול קומפורטליין ארוך 2.0TDI BMT, 150 כ“ס, אוטו‘ 7 הילוכים 

התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15141 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

שותפות אמיתית

התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח. 

150 כ"ס | חלונות כהים | דיפונים מקוריים
מערכת התראה לעייפות הנהג | תאורת מדרגה בדלת תא הנוסעים  

פגושים בצבע הרכב | מזגן קלימטרוניק עם 3 אזורי קירור

לפרטים: 5405*
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דבר יו"ר

בברכת יום עצמאות שמח לכל עם ישראל 

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

חברות וחברים יקרים,

אני שמח לפתוח את הגיליון החגיגי והמיוחד לקראת חגיגות העצמאות ה-70  
למדינת ישראל, בשנה זו אנו מציינים גם 20 שנים להכרזת ממשלת ישראל 

עלינו, כארגון היציג של נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל.
במהלך 70 שנות קיומה של מדינת ישראל ואף בשנים שלפני הקמתה שילמו 
בחייהם ובגופם אלפי נפגעים חלקם נרצחו, נפגעו, התייתמו מאב, מאם, שכלו 

נעלה את סיפוריהם של הנפגעים, שהם  זה  בן, בת, אח או אחות. בביטאון 
למעשה הגיבורים שלנו.

ימים אלו לפני חג הפסח קשים מאוד עבורי, אני וילדיי ששרדו את התופת, מציינים 30 שנים לפיגוע 
האכזר בו נקטפו חייהם של אשתי האהובה עופרה ובני טל שהיה אז רק בן 5. 

כאב שכול, אלמן, ונכה אני יכול לומר חד משמעית שכל נפגע פעולות איבה הוא "חייל ללא מדים" של 
מדינת ישראל הוא אזרח שהקריב חייו וגופו למען הריבונות והקיום שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית כאן 
בארץ ישראל. הארגון היציג במשך 20 השנים האחרונות דואג וימשיך לדאוג שאף אחד במדינת  ישראל 
לא ישכח את חללי פעולות איבה, את הנפגעים בגופם ובנפשם. אנחנו כאן כדי לוודא שתזכו לקבל בזכות 
ולא בחסד הנצחה ראויה ליקירכם, תמיכה נפשית, מיצוי זכויות, שיקום ועזרה לאורך כל הדרך, כל זה 

נמשיך לעשות למענכם יום יום שעה שעה.
הביטאון הזה הוא עדות חיה לכל העולם כי הטרור לא ניצח אנחנו ניצחנו את הטרור.

וכל זאת לצד כאב   אנו חיים במדינה משגשגת, מקימים משפחות, בונים את הארץ, מפתחים אותה, 
האובדן, השכול וכאב הפציעה.

הסיפורים שתקראו בביטאון זה הוא של אנשים פשוטים שבעל כורחם נקלעו למתקפת טרור, חלקם 
הגנו בגופם על אזרחים אחרים ושילמו בחייהם וחלקם נאבקו והצילו חיים. הכל יחד מתחבר לדרישה 
המתמדת שלו כארגון היציג להכרה של מדינת ישראל וחובתה המוסרית לחבק, לתמוך, לסייע לנפגעי 

פעולות איבה ובני משפחותיהם.

לקראת יום הזיכרון אני שולח חיבוק חם לכל המשפחות השכולות, אנחנו נציגי הארגון היציג נעמוד 
לצדכם בטקסים בערים ובטקס המרכזי בהר הרצל ונהפוך כל אבן כדי להנציח את יקירכם.

לסיום דבריי אני מבקש לאחל הצלחה רבה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הנכנס עו"ד מאיר שפיגלר, 
ונכונות לסייע בפעילות הארגון ולמען ציבור הנפגעים בכל  שכבר בפגישתנו הראשונה הביע רצון עז 

רחבי הארץ.

אנו נמשיך להפעיל את השירותים והתמיכה שלנו בנפגעים. הארגון היציג הוא הבית שלכם אני קורא לכל 
אחד ואחת לכתוב לנו, ליצור עמנו קשר אנחנו כאן בשבילכם.
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דבר מנכ"ל

חברים/ות יקרים /ות.

אני מתרגש לפתוח  את דברי ולציין 20 שנים לקיומו של ארגון נפגעי פעולות 
איבה הארגון היציג במדינת ישראל.

20 שנים בהם הארגון הפך להיות גוף דומיננטי, מרכזי  ומשפיע על חיי נפגעי 
פעולות איבה בישראל.

ובני משפחותיהם   20 שנים בהם הגוף הזה מרחיב את שירותיו משנה לשנה ומספק מענה לנפגעי 
במגוון  תחומים בתחום הסוציאלי, התרבות, הפנאי וההנצחה. הארגון מלווה את חבריו החל מרגע הלידה 
בפרויקט "לידה מתוקה", עם העלייה לכיתה א' בילקוט חדש, במעבר מילדות לבגרות בטקס בר ובת 
מצווה המרגש בבית הנשיא, בגיוס לצה"ל "הכן עצמך לצה"ל" ועם הכניסה לאקדמיה במלגות להשכלה 

גבוהה. 
20 שנה אחרי הקמת הארגון נפגעי פעולות איבה אתם הנפגעים לא לבד במערכה, יש לכם כתובת, יש 

לכם נציגות, יש לכם בית, ויש לכם על מי לסמוך! הארגון היציג עומד לצדכם בכל צעד חשוב בחייכם.
גבורה של  והמיוחד בחרנו להדגיש את הגבורה האזרחית שלעיתים נדחקת לפינה,  בביטאון החגיגי 

אזרחים ששילמו בגופם ובנפשם על הריבונות וקיומה של מדינת ישראל. 
סיפורים של אנשים, ילדים, משפחות, שהטרור היכה בהם והם ממשיכים בכל הכוח להראות לכל העולם 
שהטרור לא ניצח אותם. הארגון היצג ימשיך לפעול ולוודא שמשפחת נפגעי פעולות איבה לא תהיה 

החצר האחורית של השכול והחצר האחורית של הפצועים.
אני שמח שגם בביטאון זה ניתן לראות את הפעילות הענפה של הארגון למען הנפגעים, חגיגות פורים, 
קייטנת קיץ בקנדה היוצאת לדרך, ימי בריאות לרווחת חברי הארגון וכמובן המשך פרויקט "לידה מתוקה" 

ו"הכן עצמך לצה"ל".
אני שמח לבשר על חתימת פוליסת ביטוח בריאות מורחבת לנכי פעולות איבה שתכנס לתוקף בתקופה 
הקרובה וכן מעדכן על מו"מ מול ארגון נכי צה"ל במטרה לצרף את נכי איבה לפוליסת הביטוח הסיעודי 

אשר אושרה לנכי צה"ל.
לראשונה, הארגון צורף לפרויקט "עיגול לטובה" וזוהי ההזדמנות שלנו להגדיל את המשאבים על מנת 

להרחיב את הפעילות למענכם ציבור הנפגעים ואנו מזמינים אתכם לעגל לטובתנו.
לסיום דברי, אני רוצה להודות על שיתוף הפעולה הפורה עם עמותת  "חזון לישראל" בראשות ברי ובתיה 

סגל, הארגון זכה לידידות אמת ושותפות מדהימה המאפשרת לנו להרחיב את הפעילויות למענכם. 
תודה ליו"ר הארגון ולחברי הוועד על הפעילות המאומצת ולכל צוות המשרד והמתנדבים. יש לנו ארגון 
נפלא אנשים טובים שכל רצונם להעניק ולתמוך בכם, כי זה תפקידנו וזוהי חובתה המוסרית של מדינת 

ישראל לדאוג, לתמוך ולסייע לכם נפגעי פעולות איבה שאתם הרי הגיבורים שלנו! 
וכל צוות המשרד מברכים את עו"ד הילה אשכנזי—אליאסי על הולדת הבן הבכור  בנימה אישית אני 

ובתקווה לשנה של בשורות טובות לכל עם ישראל.

בברכת חג עצמאות שמח

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

הארגון היציג במדינת ישראל



יד מכוונת
ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות  אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

ידי חברה פרטית. על  ומופעל  לאומי,  לביטוח  מייסודו של המוסד  מכוונת  יד  מרכז 

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
ייעוץ והכוונה
לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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תקווה

תוכן עניינים

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

אייבי מוזס יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה 
050-5205188

עו"ד רועי כהן מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה 
052-2648632

שרה קמחי נציגת סקטור אלמנים/ות, יו"ר ועדת רווחה
052-8209102

זאב ראפ חבר ועד מסקטור הורים שכולים, יו"ר ועדת
השקעות 054-3032424

רו"ח יצחק ניסים נציג סקטור הנכים, גזבר הארגון
ויו"ר ועדת הכספים 054-6338795

דודו ריחני חבר ועד מסקטור נכים, יו"ר ועדת אתיקה
052-3339520

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

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

http://www.irgun.org.il :אתר
ארגון נפגעי פעולות איבה—הארגון היציג בישראל

הוצאה לאור, שיווק מודעות רשת שוקן
טל‘: 08-8563344

עורך אחראי: עו“ד רועי כהן
עריכה והגהה לשונית: עו“ד שלומית יחזקאלי 

כתיבה: ערן קמינסקי, מירי כהן, עו“ד הילה אשכנזי - 
אליאסי, נוי לוסקי.

צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג,
טל קירשנבאום, פיק צ'אק, דניאל מליחי.

צילום שער: דניאל מליחי

תקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס' 38 
אפריל 2018, תשע"ח

הרצל ביטון, 
מנהג אוטובוס
לגיבור לאומי

חוגג 20 שנה להיווסדותקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווהתקווה
הארגון 

גיבורים 
שלנו

גיליון מיוחד
לרגל חגיגות 

ה- 70 למדינת ישראל
סיפורי גבורה מרגשים

של חברי הארגון
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גיליון מס' 38 
אפריל 2018, תשע"ח
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18

32

רווחה
08 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" שלל חגיגות 

פורים ופעילויות למען הנפגעים 
15 קייטנת קנדה לבני ובנות המצווה יוצאת 

לדרך!
16 כל אגורה לטובה! בואו נעגל למען נפגעי 

פעולות איבה

מטה
22 פגישת מנכ"ל המל"ל עם חברי הוועד 

וההנהלה במשרד הארגון. 
24 ביטוח בריאות וביטוח סיעודי – עדכון מצב 

הדברים 
25 מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

בראיון מיוחד.

הנצחה והוקרה 
18 שנה ללכתו של יהושע כהן ז"ל 

20 חנוכת אנדרטה לזכר חללי העיר אילת 

גיבורים 
כתבות מרכזיות - 

28 מנהג אוטובוס לגיבור לאומי—הרצל ביטון 
ומספר על המאבק על חייו וחיי נוסעיו.

30 "חיים כבר לא הגיבור שלי, הוא הגיבור 
של כולם" חיים סמדר חסם בגופו מחבלת 
מתאבדת שניסתה להיכנס לסופר בו עבד 
כמאבטח כך הציל עשרות קונים. שושנה 

סמדר אלמנתו מספרת על האובדן. 
32 "לנגן את החיים"  דני בושקניץ היה רק בן 

11 כאשר ברח מאוטובוס הדמים שם איבד את 
שני הוריו, היום 40 שנים אחרי מספר על ניגון 

חייו.
34 "מת פה ילד, בלי מדים, בלי נשק, פשוט 

ילד". שמואל ומיכל לנדאו מבקשים "הורידו 
את הנשק מילדים" רונן ז"ל היה רק בן 17 

בלכתו.

חברי  וזכויות של  הטבות   - ורווחה  זכויות 
הארגון



מדרסים • נעליים • כריות שינה • מוצרי בריאות לגב

30 שנות ניסיון | מעבדה מתקדמת בהתאמה אישית
שת�פ עם משרד הביטחון, מוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, 

קופות חולים וחברות ביטוח - החזרים כספיים ללקוח

ימים א' - ה' 9:00 - 18:00, יום ו‘ 9:00  - 11:00
www.eisler.zapweb.co.il

רחוב אגריפס 15 בפינת רחוב עליאש  02-6253898
להזמנת תור בחינם יש לחייג : 1800-800-490

לראשונה בישראל ובלעדי באייזלר: 
מדרסי האיכות המהפכניים CNC Walks  להליכה ללא כאב

בדיקה וקבלת דו"ח של המכונה על ההליכה בחינם
למביאי מודעה זו (או תמונה של המודעה). במקום 500ז לבדיקה ו-100ז לדו"ח

מדרסי CNC Walks מיוצרים בדיוק מיקרוסקופי אופטימלי 
סנסורים  עם  הליכה  בדיקת  לאחר  אדם  יד  ללא  ממוחשב 
ליציבות  אדם  יד  מגע  ללא  מיוצרים  עמידה,  במצב  ולא 
כלל! בלאי  וללא  זמן  לאורך  מושלמת  הליכה  ונוחות 
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כ-600 חברי ארגון ובני משפחותיהם הגיעו לאולמי "כפר 
יחדיו את חג הפורים בנשף  גן לחגוג  המכביה" ברמת 

תחפושות חגיגי.
השנה התקיים אירוע פורים מרכזי אחד אליו הגיעו חברי 
שלום  הופיע הסטנדאפיסט  באירוע  הארץ.  הארגון מכל 

אסייג שהצחיק את החברים לכבוד החג. 
בנוסף להגרלת הכרטיסים השנתית, שבמהלכה זכו שלושה 

חברי ארגון במחשב נייד, טאבלט ומצלמת אקסטרים,
 נערכה השנה לראשונה תחרות תחפושות נושאת פרסים 

לתחפושות המושקעות ביותר. 

בין הפרסים חולקו רחפנים, משקפי 
מציאות מדומה, רמקולים ועוד.

עמותת  בחסות  התקיים  האירוע 
בתיה  בראשות  לישראל"  "חזון 

וברי סגל.
ברכות לזוכים המאושרים. נשמח 

לחגוג עמכם גם בשנה הבאה.

לתחפושות המושקעות ביותר. 

בין הפרסים חולקו רחפנים, משקפי 
מציאות מדומה, רמקולים ועוד.

עמותת  בחסות  התקיים  האירוע 
בתיה  בראשות  לישראל"  "חזון 

ברכות לזוכים המאושרים. נשמח 

בין הפרסים חולקו רחפנים, משקפי בין הפרסים חולקו רחפנים, משקפי 

8

70
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השנה לראשונה התקיים הפנינג פורים לילדי הארגון.
יצא לפועל בזכות שיתוף פעולה עם  26.2.2018 בבית הארגון  ביום  ההפנינג שהתקיים 

חטיבת ההנדסה של חברת "פלאפון" יחד עם ארגון נוער אוהל ע"ש מרדכי ודינה ז"ל. 
ההפנינג כלל שלל אטרקציות והפתעות לילדים: אמן קסמים, עמדת איפור וקעקועים, אמן 
בלונים, מגנטים, מכונות פופקורן, צמר גפן מתוק ומפל שוקולד. בסיום הפעילות חברת 

פלאפון חילקה משלוחי מנות לילדים.
יו"ר הארגון אייבי מוזס: "אני נרגש מאוד מהנתינה והרוח הטובה של חברת פלאפון וארגון 
ונרגשים  ודינה ז"ל. מחמם את הלב לראות את כל הילדים שמחים  נוער אוהל ע"ש מרדכי 
מהפעילות שהתקיימה בארגון. אני מקווה שההפנינג יהפוך למסורת ונוכל לקיים את האירוע 

הנפלא הזה בכל שנה".
תודה מכל הלב לכל המתנדבים היקרים שהגיעו לכאן לשמח את הילדים. 

פורים שמח ומבדח

חדשות הארגון - רווחה

10
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חברת הארגון פרידה מזרחי פתחה 
לאחרונה סטודיו בירושלים והזמינה 
יחדיו את  את חברות הארגון לחגוג 
והנאה.  חג הפורים בערב של צחוק 
במסגרת הפעילות השתתפו הבנות 
בהנחיית  פלייבק  תאטרון  בסדנת 
בן  יעל  ומנחת התאטרון  השחקנית 
ארי. המשתתפות סיפרו את סיפורן 
האישי אשר הפך להצגה מאולתרת 
בעזרת מנחת הקבוצה. מטרת הסדנה 
לראות  למשתתפים  לאפשר  הינה 
בעיניים  משתקף  סיפורם  כיצד 
ולבטא  ואמפטיות  אחרות, קשובות 

יצירתית  בדרך  תחושותיהם  את 
ומרגשת.

בנוסף לסדנה, נהנו חברות הארגון 
וכיבוד  מוזיקה  מסכות,  מהכנת 

באווירה שמחה וססגונית. 
ממוקם  פרידה  של  הסטודיו 
בירושלים, במרכז העיר, ברח' הלל 
ציבורית  תחבורה  יש  באזור   .14
וחניונים בתשלום. הסטודיו  נגישה 
וסדנאות  פעילויות  לקיים  ממשיך 
אל  לפנות  ניתן  לבירורים  לנשים. 

פרידה בטלפון 050-5766595.

03-5502371 פקס:   |  03-5581555 טל:   | רעות  מכבים  מודיעין   4 ההר  צלע  רח‘  מרכז:  א.צ.מ 

| פקס: 04-8219944 | טל: 04-8214040  א.צ.מ צפון: רח‘ התעשייה 38, נשר (תל חנן)             

א.צ.מ דרום: הגנן 4, עמק שרה, באר שבע                 | טל: 08-6238333 | פקס: 08-6238334

| פקס: 02-6413304 | טל: 02-6413303  א.צ.מ מזרח: משק 36, מושב אבן ספיר                  

70

להתרגש, לשתף ולחגוג
סדנה פורימית לחברות הארגון תושבות העיר ירושלים
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פרויקט ימי בריאות 2018  לחברי 
ובני משפחותיהם התקיימו  הארגון 
השנה בחודש מרץ. לנוחיות החברים 
ימי הבריאות לשני מוקדים:  חולקו 
האחד לתושבי המרכז והצפון בחמי 
געש והשני לתושבי ירושלים והדרום 

בחמי יואב. 
300 חברי הארגון שלקחו  לרשות 
הוקצו  כזה  בריאות  יום  בכל  חלק 
בנוסף,  מרכזיות.  מנקודות  הסעות 
נהנו מארוחת בוקר קלה,  האורחים 
וכניסה לכל  ארוחת צהריים עשירה 
הבריכות והמרחצאות, וכל זה במחיר 

מסובסד. 
במהלך היום שמעו חברי הארגון 
תזונה  בתחום  מעשירה  הרצאה 
טליו. קרן  ובריאה מאת קרן  נכונה 
ניסיון של  בעלת  נטורופטית  הינה 
15 שנה. קרן, המתמחה באוכלוסייה 
דם  לב,  בבעיות  ובעיקר  מבוגרת 
וסוכר, הסבירה לנוכחים כיצד עליהם 
להרכיב ארוחות בריאות ומשביעות 
לאורך זמן, ניפצה מיתוסים על מזון 
ונתנה כלים פרקטיים לחיי היום יום. 
שתהיה לכולנו המשך שנה בריאה 
חזון  לעמותת  מודים  אנו  ורגועה. 
לישראל לבתיה וברי סגל על שיתוף 

הפעולה והתמיכה בפרוייקט זה.

לבריאות חברים!



יום ראשון, ל� בניסן תשע�ח
15 באפריל 2018, בשעה 17:45

בגן חללי הטרור
 שד' רוקח 4, תל–אביב 

(צמוד למרכז דניאל לחתירה)

במעמד:
המשפחות השכולות

רון חולדאי, ראש עיריית תל–אביב-יפו
אייבי מוזס, יו�ר ארגון נפגעי פעולות איבה

מנחה | שלמור שטרוזמן
בהשתתפות | עידן רפאל חביב

טקס זיכרון
לחללי הטרור

תשע�ח 2018
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כמו בכל שנה יוצאים 
בני  כ-20  בקיץ הקרוב 
למחנה  המצווה  ובנות 
במשך  בקנדה  קיץ 
חודש באמצעות ארגון  

 " I.V.O.W"
במסגרת התוכנית בני 
יפגשו  ובנות המצווה  
וה  המצו ובנות  י  בנ
מכל  קנדיים  יהודים 
ויקיימו איתם  הגילאים 
חברתיות,  פעילויות 
ספורטיביות וחווייתיות. 
זו היא הזדמנות נהדרת 

להכיר בני נוער יהודים מקנדה ולהכיר מקרוב את קנדה היפיפייה.
במחנה הקיץ שנמשך כחודש זוכים הילדים להשתתף בפעילויות 
כדורסל, שחייה,  כדורגל,  הוקי,  טניס,  כמו  רבות  ספורטיביות 
שייט, שייט בסירה, סקי מים, תרבות ואומנות, הופעות וריקודים. 
ימים  בן שבוע  יוצאים הילדים לטיול  בסיומו של מחנה הקיץ 
יגיעו לערים: מונטריאול, אוטווה וטורונטו שם יבקרו  במסגרתו 
באתרי התיירות הפופולאריים והמפורסמים כמו : בניין הפרלמנט 

 , י מ ו א ל ה י  ד נ ק ה
ר  י ו ו א ה ן  ו א י ז ו מ
המים  פארק  הקנדי, 
 , “S t -Sauveur ”
ה  ר ג א י נ ה י  ל פ מ
השעשועים  ופארק 
 Canada’s ” הענק 
 “W o n d e r l a n d
גם  לל  כו ע  השבו
ם,  די קו רי בת  מסי
קניות  בסרט,  צפייה 
ותכנית שבת מיוחדת.

בשנה שעברה יצאו 
למחנה הקיץ 20 ילדים 
אשר סיפרו על חוויה מיוחדת במינה ובלתי נשכחת. ארגון נפגעי 
פעולות איבה מוקיר תודה לארגון "I.V.O.W " על שיתוף הפעולה 
הפורה ועל הפעילות הענפה במסגרת זו למען ילדי הנפגעים בני 

ובנות המצווה. 
ליצור  בני מצווה המעוניינים להצטרף לפרויקט מתבקשים 

קשר עם הארגון בטלפון 03-6884729 

חדשות הארגון - רווחה

מחנה קיץ קנדה 2018 יוצא לדרך!



נשמח לצרף אתכם

חברת א.מ.ת.י אנרגיה בע"מ
מזמינה אתכם להצטרף למשפחת הלקוחות שלנו אשר
זוכים להנחות בדלק בכ- 300 תחנות בפריסה ארצית.

ככל שנגדיל את מספר המצטרפים כך ההנחה תגדל בהתאם

www.amtienergy.com
טל: 08-8585454

לפרטים נוספים היכנסו לאתר שלנו

אין 
אצלנו 

התחייבות 

אין 
אצלנו 
דמי מנוי
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פרויקטים לרווחת חברי הארגון
ובני משפחותיהם
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כל אגורה לטובה!
אנו שמחים לבשר כי ארגון נפגעי פעולות איבה הצטרף 
למעגל התרומה של עמותת "עיגול לטובה" ולכן, מעתה ניתן 
לתרום גם למען נפגעי פעולות איבה באמצעות עיגול חודשי של האגרות  
בכרטיס אשראי שלא תמיד מסתיימים בסכומים עגולים. בכל רכישה 
בכרטיס אשראי, בסכום שאינו עגול, יעוגל סכום הקנייה באופן אוטומטי 
נפגעי פעולות  יתרמו במלואן למען  והאגורות שיעוגלו  לשקל הקרוב 

איבה. מדובר ב—4 ש"ח תרומה חודשים לאדם.
באמצעות התרומות הארגון יכול להרחיב את הפעילות ובעיקר להגיע 

למחוז ירושלים, הדרום והצפון.
• להמשיך ולפעול למען קידום רווחתם ושיפור חייהם של נפגעי פעולות 

האיבה ובני משפחותיהם.
• להגדיל את מערך הסיוע המשפטי והיקף הסיוע אשר מעניק הארגון 
למען הנפגעים ובני משפחותיהם במטרה למצות וליישם את זכויותיהם 

המשפטיות והרפואיות. 
• לפעול למען שיפור איכות חייהם בעזרת קידום ושינוי חקיקתי בכנסת 

ישראל ומול משרדי הממשלה השונים.
• להגדיל את מערך הסיוע הסוציאלי והנפשי אשר מעניק הארגון לנפגעים 

ע"י המחלקה הסוציאלית אשר נמצאת בראשית דרכה בארגון. 
• לשמח את הנפגעים עם פעילויות פנאי וחברה המהוות רגעי נחת, שמחה 
ותקווה כמו ימי כיף לילדים, אירוע בר/בת מצווה לילדים נפגעי פעולות 
איבה בבית נשיא המדינה, ימי בריאות, קייטנות קיץ, ערבי תרבות 

ומסיבות בחגים.
• להרחיב את מגוון הפרויקטים למען רווחת הנפגעים כחלק מרצון 
הארגון היציג ללוות את חברי הארגון ובני משפחותיהם בכל שלב 

חשוב בחייהם.
• להקים בית חם ותומך למען הנפגעים במטרה לתמוך בהם, להקשיב 
הגופניות  מגבלותיהם  על  להתגבר  אותם  ולעודד  אותם  לחבק  להם, 
והנפשיות. בית המהווה מקום למגע וקשר בין חברי הארגון ומעודד רגשי 

שותפות גורל, עזרה הדדית ובכך מגביר את ביטחונם העצמי.

נשמח להצטרפותכם בטלפון 6360* או למשרדי הארגון: 6884729—03
www.igul.org.il ניתן גם באמצעות אתר האינטרנט
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חדשות הארגון - הנצחה והוקרה

במלאת שנה ללכתו בטרם עת של 
יהושע כהן ז"ל, יו"ר הארגון לשעבר, 
ועד הארגון וצוות הארגון קיים טקס 
לזכרו בבית הארגון בתאריך  אזכרה 
ובנוכחות למעלה מ-100   16/1/2018
אחיו  משפחתו,  בני  ארגון,  חברי 
הגיעו  אשר  ונכדיו  ילדיו  ואחיותיו, 

להתייחד עם זכרו. 
"נוכחותו  יו"ר הארגון אייבי מוזס: 
של יהושע עדיין איתנו בכל החלטה 
ופעולה שהארגון עושה למען חבריו. 
יהושע היה אדם מיוחד עם לב זהב 
וחיוך כובש. עד היום אנחנו מקבלים 
שיחות מחברי ארגון שמספרים כיצד 
עזר להם ולבני משפחתם. הוא הקדיש 
האיבה  פעולות  לנפגעי  חייו  את 
ולשיפור איכות חייהם". בהזדמנות זו 
בישר לנוכחים כי ועד הארגון החליט 
לקרוא למועדון הארגון על שמו של 
יהושע כהן ז"ל ולמען הנצחתו "חשוב 
ומה  יהושע  ידעו מי היה  לי שכולם 
כל אחד שיגיע  עשה למען הארגון. 
ויראה את שמו של יהושע על  לכאן 
והמיוחד  היקר  באיש  ייזכר  הקיר 

שהנהיג את הארגון". 

יהושע נולד בשנת 1941 במושבה 
6, בשלהי  הגרמנית בירושלים. בגיל 
מלחמת השחרור, בעת שעשה את 
נפצע  לביתו,  הספר  מבית  דרכו 
באורח אנוש מפגז ירדני. כילד בן 6, 
יהושע איבד את רגלו ומאותו הרגע 
כדי  עד  בנכותו  המאבק  את  החל 
ניצחון מוחלט עליה. במהלך 30 שנות 
התנדבותו בארגון כיהן יהושע כחבר 
ועד, גזבר ויו"ר הארגון. גם בתקופות 
שלא היה חלק מוועד הארגון הגיע 

יום יום להתנדב ולעזור לנפגעים.
סיפרה  יהושע,  של  בתו  סיגל, 
לבני  אביה  של  הגדול  חסרונו  על 
המשפחה ועל חשיבותו של הארגון 
בעיניו: "אבא אהב את הארגון. בגשם 
בבריאות  וביום,  בלילה  ובשמש, 
ובחולי הוא הגיע לכאן. תמיד חשב 
קודם כל על הארגון ואחר כך עלינו. 
בימיו האחרונים דאג שימשיכו  גם 
עם  הארגון  את  ולקדם  להעלות 
לכתו". בסיום דבריה העניקה מתנה 
יהושע כהן  לבית הארגון לזכרו של 

ז"ל.

יהושע שלנו
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התקיים   29/1/2018 ביום 
האנדרטה  חנוכת  טקס  באילת 
האיבה  פעולות  חללי  לזכר 
התקיים  הטקס  העיר.  תושבי 
–מאיר  העירייה  ראש  במעמד 
יושב ראש הארגון– יצחק הלוי, 
אייבי מוזס, חברת ועדת הנצחה 
צרפתי,  חצב  איה   - בארגון 
ועדת  ויו"ר  העירייה  ראש  סגן 
ההנצחה העירונית –יהודה מורדי 

והמשפחות השכולות. 
בכיכר  האנדרטה, הממוקמת 
וששת  אנג'לס  לוס  הרחובות 
האמן  ידי  על  עוצבה  הימים, 
האילתי אמיר אלקיים, בעקבות 
פעולת הטרור שהתרחשה בשנת 
2007 במרכז "איזידור". במהלך 
הטקס הונחו זרים על האנדרטה 
ונחשפו שמותיהם של 22 חללי 

פעולות האיבה והטרור בעיר.
יצחק  מאיר  מר  העיר  ראש 
הלוי חיזק את המשפחות ואמר 
"אני מחבק כל אחד ואחת מכם 
כל  ולעשות  לחבק  ונמשיך 
לחזק אתכם, אתם  כדי  שניתן 

ראויים לכך".
פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר 
– אייבי מוזס, סיפר את  האיבה 
והודה  והמרגש,  סיפורו האישי 
לראש העיר על הפעילות שהוא 
נפגעי  הנצחת  לקידום  מוביל 
בעיר  והטרור  האיבה  פעולות 
"אני מברך אתכם על ההחלטה 
בין דם לדם, טקס  לא להבדיל 
זה מסמל עבורי סמל להזדהות 
תושב  כל  יידע  יקירכם,  עבור 
ימחה  שלא  שמם  את  העיר 

לעולם".

אילת: נחנכה האנדרטה לזכר חללי 
פעולות האיבה תושבי העיר

הוחלט על שינוי מיקום האנדרטה בהוד 
השרון, בעקבות התערבות הארגון 

ובהתאם לבקשת המשפחות השכולות
הוד  ועדת הטרור בעיריית  יו"ר  לפני כשלושה חודשים פנה 
השרון, עו"ד נווה גור, בשם המשפחות השכולות בעיר וביקש את 
התערבות הארגון היציג בשינוי החלטת עיריית הוד השרון בעניין 
מיקום האנדרטה המתוכננת להקמה בעיר באיזור מתחם עתידים.
בקרית  שנבחר  המיקום  המשפחות  נציגי  ולטענת  לטענתו 

עתידים פוגע ברגשות המשפחות השכולות. 
היו"ר אייבי מוזס  ועדת ההנצחה בארגון בראשות של  חברי 
וכן עם המשפחות  נציגי ועדת טרור  ונפגשו עם  נענו לבקשתו 
השכולות. חברי ועדת ההנצחה וביניהם, זאב ראפ, הגב' איה חצב, 
וכיבדו את  יחזקאל אוזרוב הבינו את כאב  ומר  מר רפי סרוסי 
בקשת המשפחות. אייבי מוזס שב ואמר כי רצון המשפחות זהו 
הרצון היחידי אשר עומד לנגד עיניו וכי הוא מכבד את בקשתם 
זו. ועל כן, לאור בקשתם של נציגי המשפחות השכולות, ועדת 

ההנצחה בארגון החליטה פה אחד כי היא תמשוך את המלצתה 
להקים את האנדרטה במתחם עתידים ותמליץ לראש עיריית הוד 
השרון, מר חי אדיב, להקים את האנדרטה במתחם בית המתנדב 

בעיר עפ"י רצון המשפחות השכולות. 
אנו שמחים לבשר כי, ראש העיר, מר חי אדיב הורה על שינוי 

מיקום האנדרטה בהתאם לבקשתנו וע"פ רצון המשפחות.
זו אנו מבקשים להודות למר חי אדיב על האוזן  בהזדמנות 
הקשבת ומסירות בטיפול במשפחות בשכול בעירו, כן ירבו ראשי 

עיר כמותו.
ביום הזיכרון הקרוב אשר יתקיים ביום 18.04.18 בשעה 13:00 
לזכר חללי פעולות האיבה  יערך טקס החניכה של האנדרטה 

תושבי הוד השרון, בסמוך לרחבת בית המתנדב.

נפרדו מאיתנו

תהא נשמתם צרורה
בצרור החיים

חודש ינואר 2018:
1. כהן משה, ירושלים

2. זכאי ציון, קריית ארבע
3. ארמוזה משה, ירושלים

4. טרטנר שלמה, ירושלים
5. יצחייק סמיר, פ"ת

6. תימסיט מיכאל, שדרות
7. מירסון סופיה, ירושלים

חודש פברואר 2018:
1. כהן דנורה, ת"א

2. אסולין חיים, צפת
3. רייניץ יוסף, ירושלים

4. אבו סולב סביחה, ירושלים
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ביום 18/02/2018 התקיימה פגישה בין נציגי הארגון לבין מנכ"ל 
המוסד לביטוח לאומי הנכנס עו"ד מאיר שפיגלר. בין הנוכחים: 
הגברת אסנת כהן מנהלת אגף איבה, הגברת כרמל סטינגר מנהלת 
יו"ר הארגון אייבי מוזס, מנכ"ל הארגון עו"ד רועי  אגף שיקום, 
כהן, עו"ד רותי פרמינגר, אלוף במיל' גדי שמני, תת אלוף במיל' 

שמעון חפץ, חברי ועד הארגון והמחלקה המשפטית. 
עו"ד שפיגלר לתפקידו  כניסתו של  עם  הפגישה התקיימה 
יחסי הקרבה  כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. בפגישה הודגשו 
ושיתוף הפעולה עם המוסד לביטוח לאומי שנרקמו עם הארגון 
ציין  מוזס  אייבי  מר  הארגון  יו"ר  האחרונות.  השנים  במהלך 
לחיוב את הקשר העמוק בין המל"ל לבין הארגון התורם רבות 
לנפגעי פעולות האיבה. כמו כן, יו"ר הארגון סקר את הפעילויות 
וההטבות של הארגון למען נפגעי פעולות איבה: הביטוח הסיעודי 
זיכרון,  וביטוח הבריאות, חוגי העשרה במועדון הארגון, טקסי 
יום ההוקרה לנפגעי פעולות איבה ואירועי תרבות ופנאי. מנכ"ל 
המל"ל ומנהלות האגפים שמחו על הגדלת הפעילות ומסרו כי 

יבדקו כיצד המל"ל יוכל לסייע במימון הפעילויות. 
כהן הציג בצורה  רועי  עו"ד  במהלך הפגישה מנכ"ל הארגון 
מקיפה את סוגית הבקשה לתמיכה בארגון היציג לאורך השנים. 
יעשה כל שביכולתו על מנת לסייע  כי  מנכ"ל המל"ל הבטיח 
לארגון להסדיר את סוגיית התקציב ואף להבטיח סעיף תקציבי 
תוכנית  ולקבוע  באופן שוטף  להתנהל  לארגון  שיעזור  קבוע 

שנתית רחבת היקף. 

נציגי הארגון הודו למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי עו"ד מאיר 
שפיגלר ולמנהלות האגפים אסנת כהן וכרמל סטינגר על ההיענות 
ועל האוזן הקשבת למען שיפור איכות חייהם של נפגעי פעולות 
האיבה. בהזדמנות זו איחלו הצלחה רבה לעו"ד מאיר שפיגלר עם 
כניסתו לתפקידו החדש בציפייה לחיזוק שיתוף הפעולה הפורה 

בין הארגון לבין עובדי ונציגי המל"ל. 

חדשות הארגון - מטה

מנכ"ל המל"ל מאיר שפיגלר יסייע 
לארגון בקבלת תקציב

חוק  הצעת  את  טרומית  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
וקצבה),  תגמולים   - (תיקון  איבה  פעולות  לנפגעי  התגמולים 
וקבוצת  התשע"ז-2017 של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי 

חברי הכנסת.
מוצע לאפשר לבן משפחה של מי שנפטר עקב פגיעת איבה 
שהיה עובד המדינה או חייל בשירות קבע בפנסיה תקציבית, 
והן  לקבל הן קצבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 
(גמלאות) או  קצבת שאירים פנסיונית לפי חוק שירות המדינה 
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), ולא יאלץ 

לבחור ביניהן.
בדברי ההסבר נכתב: "בן משפחתו של נפגע איבה שהיה עובד 
המדינה או חייל בשירות קבע בפנסיה תקציבית,  נאלץ לבחור 
בין הזכאות לקצבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 
חוק שירות  לפי  הזכאות לקצבת שאירים  ובין  התש"ל–1970, 
חוק  לפי  או  [נוסח משולב], התש"ל–1970  (גמלאות)  המדינה 
[נוסח משולב],  (גמלאות),  שירות הקבע בצבא הגנה לישראל 
התשמ"ה–1985. בחירה זו אינה נדרשת מבן המשפחה של נפגע 

לבטל את  מוצע  צוברת.  בפנסיה  כאמור שהיה מבוטח  איבה 
הדרישה לבחור בין הזכאויות, ובכך לאפשר לבן המשפחה של 
נפגע לקבל את התגמולים המגיעים לו כבן משפחה של נפגע 
איבה, מבלי לוותר על התגמולים המגיעים לו בהיותו שאיר של 

נפגע האיבה מכוח הזכויות הפנסיוניות שנפגע האיבה צבר."
ח"כ שולי מועלם רפאלי: "הצעת החוק שלי בעצם מבקשת 
להפסיק את האפליה הזאת. מבקשת לשים את כולם תחת קורת 
גג אחת. לכולם הזכות לקבל את שתי הקצבאות. יש כמובן תקרה 
מסוימת שאי-אפשר לעבור אותה, יש כמובן משמעות למספר 
ליצור אפליה  לא  אנחנו מבקשים  נושאים, אבל  ולעוד  ילדים 
כמובן, בין מי שיש לו פנסיה תקציבית, שזה בדרך כלל, אדוני, 
יודעים שאין  עובדי המדינה כמובן, שבמשך שנים אנחנו כבר 
יודעים שכבר הרבה שנים גם מי  יותר פנסיה תקציבית. אנחנו 

שיש לו פנסיה תקציבית נותן מכספו לטובת הפנסיה."
55 ח"כ תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה 

והרווחה להמשך הליך החקיקה.

אושר בטרומית: בני משפחה של נפגע 
איבה לא יאלצו לבחור בין קצבאות



70

23

www.irgun.org.il

האיבה  פעולות  וחללי  ישראל  לחללי מערכות  הזיכרון  יום 
יתקיים השנה בג' באייר תשע"ח, 18.4.2018.

נציגי הארגון עם  יום הזיכרון התקיימו פגישות של  לקראת 
מרכז ההסברה, משטרת ישראל והמוסד לביטוח לאומי. 

סוכם כי גם השנה ההסעות שמעמיד המוסד לביטוח לאומי 
לרשות המשפחות השכולות למען השתתפותם בטקס האזכרה 
"יד לשריון" בלטרון  יעצרו באופן מסודר בעמותת  הממלכתי 
זכר  קיום טקס קצר למען המשפחות המתייחדות עם  לצורך 
יקיריהן - חללי פעולות האיבה בזמן הצפירה. לרשות המשפחות 

נוחיות, סככות צל ומקומות ישיבה.  יוצבו עמדת כיבוד ושתיה, 
משם, יצאו האוטובוסים יחד עם ליווי צמוד של משטרת ישראל 

ישירות להר הרצל. 
יגיע לביתכם מכתב רשמי מטעם המוסד לביטוח  בימים אלו 
לאומי המעדכן אודות פרטי הטקס הממלכתי והרישום להסעות 

נודה לכם על שיתוף הפעולה. 
ולהשתתף בטקס הממלכתי בהר  אנו מזמינים אתכם להגיע 

הרצל.

חדשות הארגון - מטה

היערכות לקראת יום הזיכרון תשע"ח

א ביקור רופא ואחות פרטי– אבחון וטיפול
א טיפולי בית על ידי רופאים ואחיות 

א אשפוז בית -  חלופה לאשפוז בבית חולים, מניעת זיהומים.   
א הוספיס בית וטיפול פליאטיבי - להיפרד בכבוד, טיפול

    תומך בסביבה הביתית התומכת . 
א מעבדה עד הבית - לקיחת דגימות מעבדה (דם, שתן)

    מהבית או מהעבודה , ללקוחות כללית מושלם.
א יעוץ רפואי און ליין  - באפליקציית MyDoctor בטלפון או

    בווידאו ע"י מומחים ברפואת משפחה וילדים. 

• מקצועיות • נוחות • גמישות

מגוון שירותי רפואה בבית
בסביבתו הטבעית של  המטופל

להזמנת ותיאום השירות  1-700-50-85-86 
info@med-trix.com

להזמנת מעבדה עד הבית 1-700-500-616
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מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 
מר מאיר שפיגלר

לתפקיד  להתמודד  אותך  הניע  מה 
לביטוח  המוסד  של  הכללי  המנהל 
לאומי ומהם האתגרים העומדים בפניך 

בתפקידך החדש?
רציתי להיות חלק ממערכת שאחראית 
החשוב  סוציאלי  החברתי  הנדבך  על 
במדינת ישראל הנוגע לכלל תושבי ישראל 
שלעיתים  שבהם,  לחלשים  ובמיוחד 
נפשי  אונים  חוסר  של  למצב  מגיעים 
וכלכלי. מטרתנו, הינה להעצים את אמון 
הציבור במוסד החשוב הזה שמלווה את 
לשם  ימיו.  אחרית  ועד  מלידתו  האזרח 
נוקטים במהלכים שונים במישור  כך אנו 
שר  של  בהובלתו  בכנסת,  החקיקה 
העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ, והשירותים 
המגוונים הניתנים לכלל הזכאים לכך. אנו 
שואפים, וכך אני מאמין שנעשה, להפחית 
בין  ככל הניתן את הממשקים המיותרים 
הכנסת  באמצעות  המוסד,  לבין  האזרח 
כלים טכנולוגים נרחבים והרחבת השימוש 
באלה הקיימים, כל זאת במטרה לייעל את 
התהליכים ולקצר את משך הזמן שנדרש 

לשם עריכתם.
בבסיס העניין ישנה שאיפה שהתושבים 
יקבלו את המגיע להם, ככל שניתן, מבלי 
ניצול  ע"י  וזאת  שידרשו להגיש תביעות 
מאגרי המידע הקיימים בביטוח הלאומי 
להשגת  עד  משלימיהם.  עם  והצלבתם 
בכוונתנו להשקיע משאבים  הנ"ל,  היעד 
לזכויות  הציבור  לחשוף את  בכדי  רבים 

המגיעות לו בדין.
שני  העלינו  לאחרונה  לכך,  בהקשר 
תאונות  בנושא  בתקשורת  קמפיינים 
ודמי לידה לאב, במטרה לחשוף  אישיות 
את תושבי ישראל לזכויות המגיעות להם 

בכדי שיוכלו לממש אותן.
ניסיון חייך ישפיע על תפקידך  כיצד 

החדש?
ניסיוני התעסוקתי ממזג עבודה במגזר 

הפרטי ובמגזר הציבורי.
החלתי  הציבורי  בשירות  העבודה  את 
במגזר  עבדתי  בהן  רבות  שנים  לאחר 
והיתרון  היכולת  לי את  הפרטי, כך שיש 

להסתכל על פני הדברים משני הצדדים של 
המיתרס, הן מצד האזרח המקבל שירות 
והן מצד הרשויות הציבוריות המספקות 
את  להבין  יכול  אני  זאת,  בזכות  אותו. 

הפונה לקבלת השירות ולהזדהות איתו.
להקשבה,  רבות  תורמת  זאת  הכרה 
לרגישות ולפתיחות כלפי הזולת, ואלו גם 
היסודות אותם אני שואף להעצים ולהנחיל 
בקרב עובדי הביטוח הלאומי ומנהליו.     

כיצד אתה רואה את מערכת הגומלין 
בין הארגון היציג לבין המוסד לביטוח 
את  לחזק  ניתן  לדעתך  האם  לאומי? 
לבין  בין המוסד לביטוח לאומי  הקשר 

הנפגעים?
הטוב  לטובה את הקשר  לציין  אבקש 
נפגעי פעולות איבה  בין אגף  והמתמשך 
ואגף השיקום בביטוח הלאומי לבין הארגון 
היציג. אנו מקיימים קשרי עבודה שוטפים 
לפניות  מענה  מתן  כולל  הארגון  עם 
ישיבות שוטפות עם  חריגות. מתקיימות 
נציגי הארגון, שהם חברים בוועדת איבה 
ונפגשת  המוסד  מועצת  הפועלת מטעם 
אחת למספר חודשים לליבון עניינים שעל 

הפרק.
בכוונתי לפעול להגברת שיתוף הפעולה 
בין  הדדית  והבנה  הקשבה  תוך  בינינו 
הגופים כדי שהאזרח, נפגע האיבה, יקבל 
מירב  את  ויממש  המיטבי  השירות  את 

הזכויות המגיעות לו.
פקידי  ובהם  הלאומי  הביטוח  עובדי 
והעובדים  התביעות באגף פעולות איבה 
כל  עושים  השיקום,  באגף  הסוציאליים 
זאת,  ייחודית  לאוכלוסייה  לתת  מאמץ 
ברגישות המרבית, טיפול מיידי המתבטא, 
בין היתר,  בביקור של נציגנו בבתי החולים 

מיד לאחר התרחשות האירוע ולאחריו.
בביטוח הלאומי אנו מלווים את הנפגעים 
הנדרש  הזמן  כל  ולאורך  האירוע  מיום 
בהתאם לצרכיהם המשתנים, כמו כן אנו 
משרד  עם  מתמיד  בקשר  נמצאים  גם 
הביטחון כדי להתמקצע ולתת לאוכלוסיית 
נפגעי האיבה את אותם תנאים להם זכאים 

נכי צה"ל והמשפחות השכולות.

כמנכ"ל,  שלי  העדיפויות  סדר  בראש 
ושורשית  רפורמה מקיפה  ויישום  תכנון 
לצערי,  הרפואיות.  הוועדות  בהתנהלות 
תלונות  לא מעט  אנו מקבלים מהציבור 
הוועדות, דבר המצריך  בנוגע להתנהלות 
סיעור מוחות ומחשבה יצירתית להטמעת 
זמינותן  הוועדות,  בהתנהלות  רפורמה 

ואופן תפקודן.
יהיה  יתקצר,  הטיפול  שזמן  המטרה 
פישוט בתהליכים וצמצום הצורך בנוכחותו 
הוועדה  הפיזית של המבוטח בפני חברי 
תוך כדי הסתמכות על מסמכים רפואיים 

עדכניים. 
שמעבר  בכך  תומכת  עולמי  ראיית 
ובסמכות  באחריות  המצויים  לשירותים 
הביטוח הלאומי, ככל שניתן, עובדי המוסד 
זכויותיהם  יסייעו למבוטחים לממש את 

גם במסגרות אחרות הרלוונטיות לעניינם.
ביחסם  השוני  ביטוי  לידי  בא  כיצד 
של עובדות המוסד במחלקות השונות 
לאור העובדה  לנפגעי פעולות האיבה 

שמדובר באוכלוסייה ייחודית?
לנפגע  שלנו  המידית  לנגישות  מעבר 
אנו  החולים,  בבית  שהותו  במהלך  עוד 
ברגישות  הפונים  לכלל  מתייחסים 
ובשוויוניות. אולם, אנו מודעים לכך שישנם 
נפגעי  לאוכלוסיית  ייחודיים  מאפיינים 
האיבה המצריכים שימוש בכלים ייחודיים 
ומקצועיים להתמודד עם האתגרים בתחום 
עבודה  הנחיות  הפצנו  לדוגמא:  כך  זה, 
פנימיות למתן טיפול בילדים נכים נפגעי 
איבה למרות שבמסגרת משרד הביטחון, 
ההטבות  מתן  את  שואבים  אנו  מכוחו 

והקצבאות, אין להם מענה.
במישור הנפשי מתקיימת פעילות ענפה 
בתחומי קבוצות התמיכה, העצמה והליווי 

השוטף כל ימות השנה.
את  לחזק  אישי  באופן  מבקש  אני 
ובני  הנפגעים  ידי המשפחות השכולות, 
ולאחל לכולם חג עצמאות  משפחותיהם 

שמח.

מאיר שפיגלר נולד בצפת 1958, נשוי + 3 גר בתל אביב, מהנדס ועורך דין וכן מוסמך 
במנהל עסקים.

בעברו, מנכ"ל קרן קיימת לישראל, מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים במשרדי הפנים 
והתמ"ת ומנכ"ל משרד הדתות לימים הרשות הארצית לשירותי דת במשרד רוה"מ. 

צבר ניסיון עשיר במנהל הציבורי, כמו גם במגזר הפרטי.
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יו"ר מחוז ת"א בארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קליימן נפגש עם 
נציגי הארגון נפגעי פעולות איבה, עו"ד רועי כהן מנכ"ל הארגון 
וצוות המחלקה המשפטית , המנהלת עו"ד שלומית יחזקאלי וכן 
עו"ד הילה אשכנזי- אליאסי   במטרה לקדם תיקון חוק הנכים 
סעיפים 6 ו-7 ביטול מבחן ההכנסה הן לנכי צה"ל והן לנכי האיבה.

על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) 
יינתן פיצוי שיוויני על אובדן, ללא קשר לגובה הכנסותיו של 
להמשיך  למעשה מאפשר למשפחות שכולות  החוק  הזכאי- 

להתפרנס בכבוד למרות האובדן הקשה.
נכי  הם  זה  חוק  להטבות של  זוכה  מי שאינו  אירוני  באופן 
צה"ל ונכי פעולות האיבה. לנכי פעולות האיבה משולמים תגמולי 
מחייה שונים (תג"מ/ חפ"ר וכו.) ולכן, אגף השיקום עורך "מבחן 
קיימות  ולנכה  במידה  לקבלת התגמולים האמורים,  הכנסות" 
נכות שונה) מקזז  (למשל מביטוח לאומי עקב  הכנסות אחרות 

אגף השיקום מתגמולי המחייה המשולמים לנכה. עיוות זה מביא 
לתוצאה עגומה לפיה נכה צה"ל/איבה שהקדיש את חייו ונפגע 
במהלך שירותו למען המולדת או אף כאזרח תמים ואיבד בשל 
כך את יכולתו להשתכר, נידון הוא ומשפחתו לרמת חיים נמוכה 
אשר אינה מאפשרת לו לחיות בכבוד. כך, למעשה מגבילים את 
מעמדו הכלכלי של הנכה ומשפחתו, ולא מאפשרים לו להגדיל 

את הכנסתינו.
חשוב לציין, כי ביטול מבחן ההכנסות הוא עניין מוסרי וצודק 
יכולתו להתפרנס- הייתה הכנסתו  שכן אלמלא איבד הנכה את 
השוטפת מורכבת מהכנסתו מעבודה בתוספת הכנסות ממקורותיו.

הארגון היציג וכן ארגון נכי צה"ל – מחוז ת"א פועלים לקדם את 
הצעת החוק   ואף נפגשו עם ח"כ משה גפני על מנת  לקדם את 

התיקון עוד במושב הקיץ של הכנסת. 

מאבק משותף לביטול מבחן ההכנסה 
לנכי פעולות איבה

את   לחדש  הצליחה  הארגון  הנהגת  כי  לבשר  שמחים  אנו 
פוליסת ביטוח הבריאות מצוינת עבור כלל נפגעי איבה אשר תחל 
בחודשים הקרובים. עד למועד זה תמשיך הפוליסה הקודמת עם 
התנאים שהיו עד כה. חשוב להדגיש כי הפוליסה כולה ממומנת 
ע"י האוצר באמצעות המוסד לביטוח לאומי ואינה כרוכה בתשלום 

נוסף של המבוטחים.

מיד עם כניסתה לתוקף תקבלו בדואר מחברת הראל את עיקרי 
אינן בסל הבריאות,  הפוליסה אשר מבטחת על תרופות אשר 
וייבוא של  ובחו"ל, טיפולים רפואיים מיוחדים  השתלות בארץ 
תרופות בתנאים מיוחדים. אנו מבקשים להודות לגב' אסנת כהן, 
למען  הרבה  תרומתה  ועל  על ההתגייסות  איבה,  אגף  מנהלת 

חידוש הפוליסה, לרווחת נכי פעולות איבה.

ביטוח  נפגעי פעולות איבה ערך פוליסה  2010 ארגון  בשנת 
נכי פעולות  איבה אשר  סיעודי קולקטיבי בחברת הראל עבור 
עברו חיתום והתאימו לתנאי הפוליסה. החל מיום 31.12.17 לאור 
כל  בוטלו  הביטוח במשרד האוצר  אגף  על  החלטת  הממונה 
הפוליסות הקבוצתיות ולכן גם  פוליסת הביטוח הסיעודי עבור 

נכי פעולות איבה הסתיימה ביום 31.012.17.
 ארגון נכי צה"ל הוחרג מהחלטה זו של הממונה על הביטוח 
וקיבל אישור מיוחד לחידוש פוליסת ביטוח סיעודי קולקטיבי 
עבור נכי צה"ל בעלות כוללת של 100 ש"ח כאשר 62.5 ₪ ינוכה 
מגמלת הנכה והיתרה בסך 37.5 ישולם  ע"י האוצר. כידוע, עפ"י 
סעיף 8 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל-1970, יש 

להשוות בין זכויותיהם של נכי צה"ל לנכי פעולות איבה.  

להצטרף  בכדי  במאבק  החל  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
לפוליסת הביטוח הסיעודי של ארגון נכי צה"ל ועל כן קיבל 
30.06.18 לפוליסת הביטוח הסיעודי,  אורכה נוספת עד ליום 

במטרה להצטרף לפוליסת הביטוח הסיעודי של נכי צה"ל.
יובהר ויודגש, כי על המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר חלה 
האחריות לבטח את נכי פעולות איבה בביטוח סיעודי. נכון להיום, 
הארגון היציג מתנהל מול המוסד לביטוח לאומי, ארגון נכי צה"ל 
וחברת הראל בכדי להצטרף לפוליסת ביטוח הסיעודי של ארגון 
נכי צה"ל אולם טרם התגבשו הסכמות בנושא ועל כן, חשוב לנו 

לעדכן את הנכים במצב דברים זה על מנת שתיערכו בהתאם.
ביטוח  בנושא  דברים  ובמצב  בכל התפתחות  לעדכן  נמשיך 

סיעודי עבורכם נכי פעולות איבה.

ביטוח סיעודי קולקטיבי לנכי פעולות איבה

נפגעים.  בני משפחות  והן  נפגעים  הן  הטרור משאיר אחריו 
לנפגעי  הניתנות  הזכויות  את  להרחיב  מבקשת  החוק  הצעת 
ולהחילן  במשתמע,  עבירות  נפגעי  גם  שהם  איבה,  פעולות 
בשינויים המחויבים גם על הליכים המתקיימים בבתי המשפט 
הצבאיים בשטחים. בשתי מערכות המשפט הללו עומדים לדין 
וצריך להכיר בנפגעים כמי שזכאים לכל  עבריינים-טרוריסטים 
אותן הזכויות שהחוק נותן לנפגעי עבירה. כל זאת, גם בישראל 

וגם בשטחים, שם מעמידים לדין טרוריסטים.

ח"כ ענת ברקו אמרה כי "כיום יש אמפתיה כלפי קרבנות אבל 
יש אבחנה ברורה על פי מקום המשפט. ההסדר מפלה בין דם 
לדם, בין אלה שהטרוריסט נשפט בתוך הקו הירוק, לבין מחוץ 
זוכים  ולכן הקורבנות לא  לקו הירוק בבתי המשפט הצבאיים, 

לטיפול שווה".
הכנתה  להמשיך  החוקה  לוועדת  כעת  תעבור  החוק  הצעת 

לקריאה ראשונה.

אושר בטרומית החלת זכויות נפגעי 
עבירה גם ביהודה ושומרון

חידוש פוליסת ביטוח בריאות נכי פעולות איבה 



יציאה  כמו  לחלוטין  טריוויאליות  משימות  רובנו,  עבור 
קלה  איברים  מתיחת  תוך  עמידה  בבוקר,  מהמיטה 
לכיור,  מעל  שיניים  צחצוח  טובה,  מקלחת  ומשחררת, 
ירידה במדרגות הם   / הליכה מחדר השינה למטבח, עליה 
עניין יום-יומי שגרתי שנלקח כמובן מאליו, משימות שאנו 

לא משקיעים בהם מחשבה נוספת כלל ועיקר.

לא כולנו כאלו ברי מזל. עבור חלקינו, קימה מהמיטה באופן 
במדרגות  עצמאית  ועלייה  רחוק,  חלום  בגדר  היא  עצמאי 
היא זיכרון עבר במקרה הטוב, ולא יותר. עמידה עצמאית 
לחלוטין - פנטזיה דמיונית לחלוטין. אבל זה לא חייב להיות 
מגבלה  לכל  כמעט  טכנולוגיים,  פתרונות  היום  יש  המצב. 

קיימת.

על בסיס הצרכים האלו, ורבים אחרים מאותו התחום, קמה 
סיעודי  ציוד  חיים,  לאיכות  הישראלי  "המרכז  חברת 
כ-16  כיום  המונה  המשפחתית  החברה  בע"מ".  ושיקומי 
עובדים נמרצים, מחציתם משפחה והשאר כבר מזמן "חלק 
מיני  "אחת  לא  ממש  היא  מ-1993,  קיימת  מהמשפחה", 

רבות", כך יאמרו רבים מלקוחותיה. והם אכן רבים.

עקרונות  שני  על  מבוסס  חברתנו  של  הקיום  "מהות 
להשיג  שניתן  ביותר  האיכותיים  המוצרים   – מרכזיים 
שניתן  ביותר  הטוב  והשירות  בארץ,  ולשווק  בעולם 
מנכ"ל  אפרת,  רועי  מסביר  כך  בארץ",  ללקוחות  לספק 
"איכות  הוותיק.  המיזם  להובלת  ההמשך"  ו"דור  החברה 
שהיה  כפי  יותר  בלבד  לעשירים  עניין  לא  היא  חיים 

בעבר, היא עניין נגיש היום מאי פעם", הוא אומר.

"חלק ממתחרינו הרימו גבה כשהחלטנו לייבא מותגים 
כמו "Permobil" משבדיה (הנחשב ליצרן האיכותי המוביל 
בעולם כבר 40 שנה בתחום כיסאות הגלגלים הממונעים), 
גלגלים  כסאות  (יצרן  מקנדה   "Motion Composites" או 
 CARBON קלים במיוחד ב"תפירת חליפה אישית", עשויים
האלה  שהמוצרים  במחשבה  במיוחד),  אקטיביים  לנכים 

הם ברמה "גבוהה מידי" לשוק המקומי. אפילו כשהיינו 
ראשונים להציע שירות "עד הדלת", לא רק להדגמות 
הגיבו  המתחרים  תיקונים,  בשירות  גם  אלא  ציוד,  של 
בביטול ואמרו שזה לא אפשרי ושלא נעמוד בזה לאורך 
 25 להן  עברו  ובינתיים  אמרו,  אז  רועי.  היום  אומר  זמן", 
שהצביע  השוק,  של  רבה  והערכה  הצלחה  של  שנים 

ברגליים, ובנאמנותו המתמשכת לאורך השנים.

"המרכז הישראלי לאיכות חיים, ציוד סיעודי ושיקומי 
בעיקר  בעולם,  יצרניות  כ-18  כיום  מייצגת  בע"מ" 
ומובילה  איכותית  אחת  כל  ואמריקאיות,  אירופאיות 
בתחומה, ומשווקת בארץ את כל הציוד הנדרש לביתו של 

מוגבל התנועה, לכל גיל, ולכל מצב. 

ומנופי  ומוסדיים),  ביתיים  (דגמים  החשמליות  כשהמיטות 
ההעברה הם מתוצרת גרמניה, כשהכיסאות הממונעים הם 
מתוצרת שבדיה, כשמעלוני המדרגות הניידים הם מתוצרת 
ארה"ב  מתוצרת  לחץ  פצעי  למניעת  כשכריות  אוסטריה, 
וכו', אין מה לדאוג בנושא איכות המוצרים, ואפשר לישון 
שהחברה  הבולטים  השמות  בין  המעטה.  בלשון  בשקט, 
 Permobil, SunriseMedical, את  למצוא  ניתן  מייצגת 
 Lifestand, Bock, Varilite, Motion Composites, Bodypoint,

Proactiv, Hoyer, Sano,  ועוד.  

משרד  זכאי  קיימים  החברה,  של  הנאמנים  לקוחותיה  בין 
הבריאות, משרד הביטחון (נכי צה"ל), ביטוח לאומי (נפגעי 
פעולות איבה), כל קופות החולים (נפגעי תאונות עבודה), 
חברות ביטוח (נפגעי תאונות דרכים) בתי חולים שיקומיים 
פרטיים.  לקוחות  וכמובן  הארץ,  ברחבי  רבים  ומוסדות 
גלגלים  כסאות  של  והתאמה  במכירה  מתמחה  החברה 
כסאות  ידניים,  לכיסאות  עזר  מנועי  וממונעים,  ידניים 
לחדר  ואביזרים  שירותים/רחצה  כסאות  לעמידה,  גלגלים 
האמבטיה, פתרונות הליכה רבים, מערכות הושבה (כריות 

מושב/גב וחגורות מרופדות), שירותי מעבדה, ועוד, ועוד. 

איכות חיים לכולם

המרכז הישראלי לאיכות חיים, ציוד סיעודי ושיקומי בע"מ
כתובת: צומת כפר חסידים, מתחם תחנת הדלק "סונול"

טלפונים: 1700-500-780 / פקס: 1700-500-481
www.iqlc.co.il :אתר / info@iqlc.co.il :אי-מייל

Waze: "המרכז הישראלי לאיכות חיים" 



אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

±≠∑∞∞≠µ∞∞≠∑∏∞ ∫התקשרו
אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

ספק מורשה של משרד הביטחון¨ 
הבריאות¨ ביטוח לאומי וקופות החולים

הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ

www.iqlc.co.il

מגוון 
כסאות 
העמדה

תוצרת צרפת

SPEEDY4ALL דגם
                מבית                 גרמניה

Tailor Made

מנוע עזר מגביר תנופה וג‘וי≠סטיק בחישוקים  
תוצרת
הולנד

מיטות מתוצרת
 bock גרמניה

Carbon Fiber
כסא סופר אקטיבי מתקפל¨ 

מבית                               קנדה

Tailor Made
                              קנדה

 F5 CORPUS / F5VS
                       ≠ שבדיה                       ≠ שבדיה

הכסא הממונע 
המתקדם בעולם

ה“מדרגון“
פתרון נייד 

לעלייה וירידה במדרגות 
בעזרת מלווה מבית               

אוסטריה

בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               

מנוע עזר מגביר תנופה וג‘וי≠סטיק בחישוקים  
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הרגע ששינה את חייו של ביטון, (בן 57, גרוש + שלושה) אירע 
2015. באותו היום הוא בכלל לא אמור היה לעבוד,  ב-21 ליוני 
אך הגורל הוביל אותו אל אותה נסיעה. "בכלל הייתי אמור להיות 
בתאילנד עם חברים וברגע האחרון ביטלתי את הנסיעה. באותו 
יום קמתי בבוקר והרגשתי ממש לא טוב. כבר הודעתי לאחראי 
היו  נהגים  כבר שלושה  יום  באותו  אבל  אגיע,  בעבודה שלא 
חסרים. הנחתי תפילין והתעטפתי בטלית של אחי הבכור שנפטר 
והרגשתי איך אני מתמלא באנרגיות ופתאום  לפני כמה שנים, 

כבר כלום לא כאב לי". 
'דן'  ומגיע אל מגרש החנייה של חברת  יוצא לעבודה  ביטון 
והוא מתבקש להקדים  בשעת בוקר מוקדמת, רצה הגורל שוב 
את יציאתו לדרך. אותו צירוף מקרים הביא את המחבל לפתחו 
של ביטון. "המחבל היה שרירי וחסון עם ג'ל בשיער. ביד אחת 

שקלים   50 החזיק  הוא 
הוא  השנייה  היד  ועם 
התחיל פתאום ללחוץ לי 
ולהשמיע  הלחצנים  על 
הייתי  מוזרים.  קולות 
שהוא  בהתחלה  בטוח 
את  לו  לקחתי  אילם. 
והחזרתי  מהיד  הכסף 
אחרי  העודף.  את  לו 
י  כ ו  ד ר י ם  י סע ו שנ
האוטובוס היה עמוס, הוא 
התיישב מאחורי בספסל 

של ארבעה מקומות".
דקות,  מספר  לאחר 
אל  מתקרב  כשביטון 
בתל  מעריב  בית  צומת 
אביב, הוא מגלה כי אותו 
בחור תימהוני הוא מחבל. 

"פתאום אני רואה אותו רוכן מעלי ועושה תנועות מוזרות. לא 
הבנתי מה קורה עד שראיתי שהחולצה שלי נהפכת אדומה מדם. 
מסתבר שהיה לו סכין ומברג והוא דקר אותי שוב ושוב". למרות 
ההלם והפציעות ביטון לא מאבד את העשתונות וחושב כיצד הוא 
מציל את נוסעיו מידיו של המחבל, שהתרוצץ אחוז אמוק ודקר 
את הנוסעים. "התחלתי לטלטל את האוטובוס מצד לצד, בתקווה 
ויפסיק לדקור אותם אבל זה לא עבד. בשלב הזה  ייפול  שהוא 
התערבה השגחה עליונה, אין לי הסבר אחר. ראיתי את אחי הבכור 
שנפטר, ממש מול עיני, מדבר איתי. הוא אמר לי: "אל תדאג, אני 

אתך ותעשה בדיוק מה שאני אומר לך".  
במצוות אחיו, או קול פנימי כלשהו, מאיץ ביטון את האוטובוס 
ובולם בפתאומיות בלימת חירום. כפי  70 קמ"ש  למהירות של 
היישר אל פתח האוטובוס, ממש מתחת  שציפה, המחבל עף 
ביטון.  הנהג של  לכיסא 
עפו  המחבל  עם  "יחד 
אלו שהוא  נוסעים,  עוד 
ניסיתי לצאת  כבר דקר. 
מהכיסא אבל הסגירה של 
לי.  תא הנהג לא נפתחה 
בינתיים המחבל המשיך 
לדקור את כל מי שנמצא 
שאני  יודע  ואני  סביבו 
חייב לצאת מכאן אחרת 
כל  את  לי  שוחט  הוא 
יודע  לא  אני  האוטובוס. 
הרגיש  זה  זה קרה,  איך 
כאילו מישהו הרים אותי 
אותי  והוציא  באוויר 
איכשהו  אבל  החוצה, 
הייתי מחוץ לכיסא הנהג 
והתחלתי להיאבק אתו". 

אדם הופך לגיבור ברגע אחד שבו שם את חיי הזולת על 
פני חייו שלו. כך הפך הרצל ביטון, שנסיעה שגרתית כנהג 

'דן' הפכה לקרב על חייו ועל חיי נוסעיו, מנהג אוטובוס 
אנונימי לגיבור לאומי המדליק משואה ביום העצמאות. 

מנהג אוטובוס
לגיבור
לאומי
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ביטון, שמגיל צעיר התאמן באומנויות לחימה, מוצא את עצמו 
"נתתי לו שתי  יום עבודה בקרב על חייו מול המחבל.  באמצע 
נגיחות ובעיטה ושנינו עפנו החוצה מהאוטובוס", הוא מספר. על 
כביש האספלט במרכז תל אביב מתפתח מאבק אלים בין השניים, 
כאשר איש מהם אינו מוותר. ביטון מכה את המחבל נמרצות שוב 
ושוב, ואילו המחבל הפלסטיני מצליח לדקור אותו פעם נוספת. 
לבסוף, מנסה המחבל להימלט מהמקום ונורה בידי אנשי יחידת 

'נחשון' של שירות בתי הסוהר שהיו קרובים לזירת האירוע. 
הייתי  רועד,  שלי  הגוף  פתאום שכל  הרגשתי  רגע  "באותו 
קר. אני זוכר שישבתי שם ובקור רוח התקשרתי אל מנהל אגף 
התנועה אצלנו. אמרתי לו שהיה לי מחבל על האוטובוס ושאני 
הולך למות". באותו קור רוח ביטון מצליח לשוחח גם עם ילדיו, 
כאשר הוא מספר להם שנפצע באורח קל בלבד. דבר שהיה רחוק 

מאוד מן האמת. 
בטחול,  נפצע  ביטון 
ועבר  ובכבד,  בריאות 
תהליך שיקומי ארוך שכלל 
מורכבים.  ניתוחים  מספר 
אל כיסא הנהג כבר לא שב 
וכיום הוא מועסק בחברה 
לאחר  כחצי שנה  כסדרן. 
ביטון  התכוון  הפיגוע 
כנהג  לעבודתו  לחזור 
אוטובוס, אלא שאז החל 
"כבר התחלתי  גל הטרור. 
לאט,  לאט  לעצמי  לחזור 
ולשרת  להגה  התגעגעתי 
את הנוסעים, ואז כשראיתי 
ששוב דוקרים אנשים ויש 
אליי  חזר  הכל  פיגועים 
בבום והתחילו לי סיוטים. 

אז הבנתי שאני עוד לא כשיר לחזור. אני בן אדם חזק, גם פיזית 
וגם בראש. נעזרתי בפסיכולוגים ופסיכיאטרים כדי להתגבר על 
זה ובארגון נפגעי פעולות איבה שליווה אותי לאורך כל הדרך. 
בהתחלה כל פיגוע דקירה שהיה החזיר אותי לרגעים ההם, אבל 
ואני  זה. מאז המקרה התחזקתי בדת  ברוך השם התגברתי על 
מנסה לעזור לאנשים. אני מגיע לבתי חולים ולפצועי הפיגועים 

כדי לעזור ולהיות איתם". 
להיות אחד מ-12  ביטון בכבוד  זכה  כמעט שנה לאחר מכן 
מדליקי המשואות בטקס הממלכתי בהר הרצל ביום העצמאות. 
"לא רק שזה היה באמת כבוד גדול לעמוד שם ולהדליק משואה, 
אלא שזו גם הייתה סגירת מעגל. אחי הגדול היה מפקד הטקס 
הזה במשך הרבה שנים ותמיד היינו מגיעים לראות אותו שם. 

עכשיו הוא זה שבא לראות אותי מדליק משואה". 
ת  ו א מ ח מ ה ת  ו ר מ ל
ר  ו ק י ס ה ו  , ת ו ב ר ה
לו  הנרחב  התקשורתי 
לא  ביטון  היום  גם  זכה, 
"אני  גיבור.  לעצמו  קורא 
שליח,  שהייתי  מרגיש 
שלח  עולם  בורא  כאילו 
במחבל  להיאבק  אותי 
להתמודד  שאוכל  כדי 
ולמנוע ממנו לרצוח  מולו 
הארור  המחבל  אנשים. 
לאוטובוס שלי  עלה  הזה 
אוטובוס  שעקפתי  אחרי 
אחר של נהגת שכבר היה 
לא  אם  בנוסעים.  עמוס 
הייתי עושה זאת, הוא היה 
ומי  עולה לאוטובוס שלה 

יודע מה היה קורה".
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ב-29  התרחש  האירוע 
2002, כאשר באותו  למרץ 
חיים  התייצב  גורלי  יום 
לעבודה בסופר באורח חד 
55 במותו,  בן  פעמי. חיים, 
עבד לפרנסתו במשך שנים 
"תנובה"  בחברת  רבות 
קירור.  מחסנאי  בתפקיד 
בתקופה אחרת עבד כטפסן 
שנת  ומאז  הבניין  בענף 
חיים כמאבטח,  1999 עבד 
אבטח  כלל  בדרך  כאשר 
היסודי  הספר  בית  את 
לילדים בעלי מוגבלויות "יד 
בירושלים. באותו  המורה" 
יום שישי, חול המועד פסח, 
חברת  מטעם  חיים  נשלח 
בכניסה  לשמור  האבטחה 
קריית  בשכונת  לשופרסל 

יובל בירושלים. 
בשעות הצהריים, בשעה 
בהמוני  גדוש  שהמקום 
השבת,  לקראת  קונים 
מתאבדת  מחבלת  ניסתה 
בו  ולבצע  להסתנן למקום 
פיגוע המוני. חיים חשד בה 
תפס  עליה,  והתנפל  מיד 
מההמון.  והרחיקה  אותה 
ה  ת ו א ר  ר ג ש ה  ע ש ב
מהכניסה לסופרמרקט היא 
פוצצה את עצמה. בפיצוץ 
חיים, הצעירה רחל  נרצחו 
לוי ז"ל ו-27 נוספים נפצעו 
באורח קל. מפקד משטרת 

יום את גבורתו של חיים ואמר כי  ירושלים שיבח באותו  מחוז 
"הוא מנע אסון גדול ואבידות בנפש". מספר חודשים לאחר מותו 
של חיים, במעמד ראש העיר דאז אהוד אולמרט וחבר הכנסת 
יוסי שריד, נחנכה גינת נוי שהוקמה לזכרו בבית הספר בו עבד, 

ביוזמה ובתרומה של הורי התלמידים.

פיגועים  של  גל  "היה 
באותה תקופה, וחיים תמיד 
היה אומר 'אם אני הייתי שם 
המחבל לא היה נכנס, זה לא 
אני התייחסתי  היה קורה'. 
לזה בביטול ובסוף התברר 
שהוא צדק. הוא באמת לא 
גורל.  זה  לקרות.  לזה  נתן 
כנראה שזה היה מאלוהים", 
מספרת שושנה. "באותו יום 
הייתי בבית וסיימתי מוקדם 
והניקיונות  הבישולים  עם 
לשבת. הבת שלי סיפרה לי 
יובל  בקריית  פיגוע  שהיה 
ואני אמרתי לה לכבות את 
ידעתי  והטלוויזיה.  הרדיו 

שזה הוא". 
ידעה  ששושנה  כמו 
באותו רגע שמדובר בבעלה 
פיגוע,  שנמצא שם באותו 
עצמו  חיים  שגם  כנראה 
הקודמים  בימים  הרגיש 
לך  הו ה  ז י  כ ע  ו ג לפי
שבועיים  "בערך  לקרות. 
הוא השתנה  לפני המקרה 
נהייה אפאטי, לא  פתאום. 
היה  שמח.  ולא  מתעניין 
ואני  הילדים  עם  קריר 
לו.  קורה  מה  הבנתי  לא 
אני  אותי אם  אפילו שאל 
עניתי  אותו.  אוהבת  עדיין 
לו שבטח שכן, אחרת מה 
אני עושה איתו במשך כל 

השנים האלו".
חיים נולד בטוניסיה ב-1947, ועלה עם משפחתו לישראל במאי 
והתחתן עם שושנה, איתה  בירושלים  והתחנך  גדל  1948. הוא 
הביא לעולם חמישה ילדים. "הכרנו בבית קפה והוא חיזר אחריי. 
הייתי בת 28, מבוגרת במונחים של אז ולא רציתי להתחתן מהר. 
אמרתי לעצמי שאני אתחתן בגיל 30, אבל הוא רדף אחרי הרבה 

חיים כבר לא 
הגיבור שלי, הוא 
הגיבור של כולם

דבר לא הכין את שושנה סמדר, כיום בת 70, לרגע בו איבדה את בעלה חיים ז"ל, 
שהתגלה כגיבור ומנע בגופו ממחבלת פלסטינית שנשאה מטען על גופה להיכנס 

לסופרמרקט הומה אדם. על אותו מעשה גבורה שילם חיים בחייו. 
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זמן עד שהסכמתי להתחתן אתו". 
"היה לו יופי פנימי וזה מה שאהבתי, למרות שהוא היה גם גבר נאה", 
פאזלים  לעשות  והעבודה. אהב  הבית  "חיים אהב את  היא מספרת. 
לילה כשעבד  לי שלאחר משמרות  היו מספרים  הילדים.  גדולים עם 
בתנובה, החברים שלו היו מזמינים אותו לבוא איתם לבית קפה והוא 
היה אומר שהוא ממהר לחזור אלי הביתה. גם כשהיו מביאים להם שם 
לאכול, חיים תמיד סירב ואמר שהוא אוהב רק את האוכל שלי. היו הרבה 
סיפורים עליו, תמיד היה לו אכפת ממני ורצה לבלות זמן עם המשפחה. 
הוא היה גבר טוב, עם המון נתינה. באמת ייאמר לזכותו שתמיד הוא עזר 
להרבה אנשים בכל מה שיכל. הוא היה כולבויניק שידע לתקן את הכל. 

שנה אחרי שהוא הלך הכל קרס לי בבית, כל המכשירים החשמליים".
איך מסתדרים בחיים שאחרי?

יודע, יש משפט כזה שאומרים שכשהבן אדם הולך הנשמה  "אתה 
שלו נשארת שנה בתוך הבית. באותה תקופה, אחרי הפיגוע והשבעה, 
הרגשתי פתאום כאילו משהו חדר אלי. דיברתי עם איזה רב שהסביר לי 
על המשפט הזה. מאז כל פעם שואלים אותי איך עברו 16 שנים ועדיין 
לא הכרתי אף גבר אחר אני אומרת שזה לא מדבר אלי. הרגשתי שזה 
לא בשבילי לצאת עם גברים, אז נשארתי ככה. אבל אני מאוד יצירתית 

ועסוקה, אני עושה עבודות יד, מציירת ומעסיקה את עצמי". 
עד כמה חיים נוכח גם היום בבית שלך?

נכדים,  לי שמונה  יש  יש בבית הרבה תמונות של חיים.  "קודם כל 
והתשיעי בדרך, אבל הם לא הכירו אותו. הם עוד לא נולדו כשהוא הלך, 
אבל בכל פעם שהם באים אלי אני מראה להם את התמונות ומספרת 
להם שזה היה סבא שלהם. הילדים שלי קראו לבנים שלהם על שמו של 

חיים, כך שבכל נכד אני רואה תזכורת ממנו". 

מרחצאות, בריכת שחיה, מדשאות, סאונות וספא
פסח זה משפחה ומשפחה זה געש

בריכת 
השחייה
נפתחה!

חוהמ"פ האתר 
פתוח בימים 
ב', ג',  ד' עד 

השעה 22:00 
בלילה

מרחצאות געש, קיבוץ געש www.hameigaash.co.il | 09-9529404 | בקרו אותנו ב-

חג שמח! חוהמ"פ בימי ב', ג', ד' מסיבת
שירה וריקודים מכל המקצבים בשעה 19:00

מרחצאות געש
אוצר טבע במרחק רגיעה

 n ארבע בריכות מים תרמו מינרליים n עיסוי מיימי n סאונה יבשה ורטובה
n ספא n פיטו סאונה n בריכת שחייה n בריכת פעוטות n מסעדה בשרית n בית קפה
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 11 40 שנה חלפו מהיום בו קבוצה בת 
מחבלי פת"ח הגיעה אל חוף מעגן מיכאל 
דרך הים, חטפו אוטובוס ובו עובדי חברת 
אגד ובני משפחותיהם שיצאו ליום טיול, 
ונעצרו רק בסמוך לצומת גלילות. בקרב 
שהתנהל בין כוחות הביטחון למחבלים, 
שכלל פיצוץ חומרי נפץ בידי המחבלים, 
נוספים.   71 ונפצעו  איש   35 נרצחו 
ישראל  מדינת  יצאה  לפיגוע  בתגובה 

למבצע ליטני בדרום לבנון. 
בושקניץ בן ה-51, מריץ כיום את המופע 
היתר  בין  בו  החיים",  את  "לנגן  שלו 
הוא מספר על מה שקרה באותם רגעי 
ואביו  רינה  אימה לאחר שצפה באימו 
דב נרצחים בידי המחבלים: "אני עומד 
והמחבל מכוון  11 בשוק,  בן  ילד  שם, 
את הנשק שלו עליי לתוך הפרצוף שלי. 
פתאום הגיעה מחבלת, כנראה המפקדת, 
עליו  וצעקה  היד  לו סטירה על  ונתנה 

דני  מהשוק".  אותי  שהוציא  הרגע  זה  בערבית.  משהו 
ואחיו הצעיר ערן, שהיה אז רק בן 9, מצליחים להימלט 

מהמקום בריצה ולהגיע למקום מבטחים. 
לאחר הזעזוע הראשוני עוברים שני האחים הצעירים 
לחזקת הדודים שלהם, שבאופן שיראה כיום כבלתי 
נתפש, בחרו לשכן את השניים בדירה נפרדת בקומה 

מעליהם. 
איך נראים החיים של שני ילדים שנותרו כמעט לבדם 

בעולם?
11 לא לגמרי מבינה את  ילד בן  "הנשמה של 

מאוד  אני  הדחקה.  סוג של  יש  המציאות. 
נהניתי מהעניין של החופש שהיה לי, לעשות 
לי  שישים  מי  היה  לא  רוצה.  שאני  מה 

מה שקרה. גבולות. לא עסקנו בעניין של 
זה היה מוזר אתה 

יתי  הי ודע,  י
בעצמי  הולך 

הורים  לאספות 
בבית הספר". 

ולא הייתה תחושה 
שאתה  שונות,  של 

חריג מכולם?
לי  הייתה  אז  כבר  "אם 

בתקופה ההיא תחושה של 'מי יכול 
יכול  ומי  עלי?'. שרדתי את מה שקרה שם 
עלי עכשיו. יצאתי מהתופת, ניצחתי את כולם 
כגיבור  עצמי  את  ראיתי  זה.  את  ושרדתי 

הייתה  זו  עצמי,  של  הבית  וכבעל 
התחושה שלי בנערות וזה לא היה כל 

כך גרוע לנער להרגיש ככה". 
לשירות  בושקניץ  מתגייס   18 בגיל 
קרבי, אך רק לאחר שנה וחצי מבינים 
הורים  משני  יתום  שהוא  ברשויות 
התומך.  למערך  אותו  ומעבירים 
מתחיל  מהצבא,  משתחרר  בושקניץ 
ללמוד מוזיקה בבית הספר המפורסם 
יורק  לניו  נוסע  מכן  ולאחר  "רימון" 
המוזיקה  בסצנת  להשתלב  בתקווה 
להצלחה  האמריקאית. שם, במקביל 
אותה סחב  פוסט טראומה  מתפרצת 

בלי ידיעתו.
של  לסצנה  שם  התברגתי  מהר  "די 
הרכבים  עם  לנגן  לי  ויצא  המוזיקה 
"כבר  מספר.  הוא  הצליחו",  שממש 
רק  מתפרנס  שאני  למצב  הגעתי 
ואז בערך בתקופה של רצח  מנגינה, 
רבין התחלתי לסבול מהתקפי חרדה. לא ידעתי מה קורה 
אתי, גם לא היה טריגר כלשהו שיכולתי להצביע עליו. 

זה בא פתאום, בלי שאני בכלל יודע מה זה". 
לאחר שהתקפי החרדה נמשכים ומחמירים, בושקניץ 
יכולת אפילו  יורק ללא  בניו  מוצא את עצמו לבד 
לצאת מדירתו.  "די מהר הבנתי שאני צריך לחזור 
לארץ, שם לפחות הביטוח הלאומי יעזור לי. חזרתי 
והם  לאומי  לביטוח  רצתי  גמור.  לישראל מרוסק, 
 15 להם  חייב  לי שאני  אומרים  בתגובה 
לדבר  מי  עם  היה  לא  שקל.  אלף 
שם. אמרתי לאותה פקידה באותו 
שלי  שהחלום  הרגע 
לי  תזמין  שהיא  הוא 
ויעצרו אותי.  משטרה 
את  לי  חייבים  'אתם 
העולם', אמרתי לה". 
לאחר החזרה לארץ 
פשי  הנ ר  המשב
אותו חווה בושקניץ 
עד  ומחריף,  הולך 
בו הוא מחליט  למצב 
"התקשרתי  להתאבד. 
לאחי הקטן, שחי אז באילת, 
צריך  שאני  חושב  שאני  לו  ואמרתי 
צודק,  "אתה  לי  אמר  הוא  להתאבד. 
יכול לחכות למחר?". עניתי  זה  אבל 
לו שכן, אפשר גם מחר. בינתיים הוא 

מנגן את החיים 
דני בושקניץ, אז ילד בן 11, הצליח להציל את חייו כשנמלט ברגע האחרון מהתופת 
של "אוטובוס הדמים" אך איבד את שני הוריו.  כיום, 40 שנה אחרי, בעזרת מופעו 

המוזיקלי "לנגן את החיים" דני יודע להודות גם על הטוב.
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עלה על מטוס ולקח אותי איתו לאילת, שם השקט רק עשה את 
מצבי ליותר גרוע. אחר כך ראיתי במקרה פרסומת על מוקד סיוע 
נפשי, התקשרתי וקבעו לי פגישה עם מטפלת, שעד היום אני 
נפגש איתה וקורא לה "תרפיה". אז, אצלה, הבנתי שיש לי פוסט 

טראומה. כבר הרגיע אותי שיש לזה שם ושאפשר לטפל בזה". 
בשנים שלאחר מכן מצליח בושקניץ לחזור אל החיים. במקביל 
אומנים  עם  ולהופעות  המוזיקלית שתופסת תאוצה  לקריירה 
מפורסמים רבים, בושקניץ מתחתן, מביא ילדים ומתחיל לבסס 
לבמות  לעלות  החל  האחרונות  בשנים  משפחתית.  מסגרת 
כשהפעם הוא זה שבקדמת הבימה, עם המופע המוזיקלי שלו 
"לנגן את החיים". "המופע הוא על הכרת הטוב. בחושך הגדול 
בו הייתי היו לי רק מחשבות רעות. רציתי למות, לא יכולתי לנגן. 
בגן מאיר.  גמור. צעד אחד מלמצוא את עצמי בקרטון  הייתי 
במופע אני מספר את הסיפור שלי, עם התובנות שלי. מה שחשוב 
לי להעביר זה הכרת הטוב והדרך לניצחון. שתמיד יש לנו את 
האופציה במה להתמקד. אני מראה את הדרך שעשיתי ובאילו 

כדי  השתמשתי  כלים 
לבחור בטוב". 

שפיתח  הקריירה  מלבד 
והשיקום המרשים שעבר, 
התפנה בושקניץ להתגייס 
ממאבקו  נרחב  למאבק 
הפרטי שלו. "אחרי שכבר 
וניגנתי  נגן מפורסם  הייתי 
נפתחה  גדולות,  בהפקות 
מין שעת רצון. רגע כזה בו 

החיים פותחים דלת". 
אותו הרגע התרחש בטקס 
 ,2010 הזיכרון בשנת  יום 
בו מחו נפגעי איבה, אשר 
הוריהם  שני  את  איבדו 
בפעולות טרור, כנגד היחס 
מהמדינה.  זוכים  הם  לו 
בושקניץ מצטרף למאבקם 
ולניסיון לתקן את החקיקה 
להשוות  במטרה  בנושא 
משפחות  זכויותיהם  את 

חללי האיבה לזכויות של משפחות חללי צה"ל. "רצינו לתקן את 
המעוות, אבל לעומק". 

שנה לאחר מכן כנסת ישראל אישרה חוק המשווה את קצבת 
היתומים ששני הוריהם נרצחו בפעולות טרור לזו של אלמנות 
בנוסף למענק חד פעמי בסך  ואלמנות פעולות האיבה,  צה"ל 
550 אלף שקלים שאמור היה לכסות חלק מהקצבאות שהפסידו 

במהלך השנים.
מה נשאר מאותה טראומה?

"לעניין של פוסט טראומה יש השלכות מאוד עמוקות, לא רק 
על חיי החולה עצמו אלא גם על כל הסובבים אותו. אני למשל 
לא אסע באוטובוס ואם אכנס למקום שאני לא מכיר, אז הדבר 
נקודות היציאה מהמקום.  הראשון שאעשה הוא לבדוק איפה 
כשאני נכנס למסעדה אני לא יכול לשבת עם הגב לכניסה, אני 
עין עם הדלת. אני אוכל להגיד לך כמה  חייב להישאר בקשר 
מכוניות חונות בחוץ ואם יהיה שם אדם שלא נראה לי אז אבחן 

את התנועות שלו ומה הוא עושה עם הידיים". 
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וחצי  2001, סמוך לשעה עשר  יוני של שנת  זה קרה בחודש 
בערב. מתחקיר של המשטרה וצה"ל עלה כי הירי נעשה ממארב 
מתוכנן מכיוון הכפר הפלסטיני אל-ג'יב, הנמצא בשטח B. שני 
מחבלים ירדו ממכוניתם והתמקמו על גבעה הצופה ממזרח אל 
כביש ירושלים-גבעת זאב (כביש מספר 436). משם ירו המחבלים 
ומכונית  ועל משאית  גבעון,  בהתנחלות  מגרש משחקים  על 
לנדאו  ישבו שמואל  ישראלית שנסעו בכביש. באותה מכונית 
שהחזיר את בנו רונן ואת חברו מבילוי בקולנוע. רונן עמד לעלות 

לכיתה י"ב בסיום חופשת הקיץ.
דקות ספורות לפני שהגיעו חזרה לגבעת זאב, פתחה חוליית 
מחבלים בירי על הרכב ונוסעיו. ברכב שררה דממה, כאשר לאחר 
מספר שניות זעק רונן: "נפצעתי". הסתבר כי אחד הכדורים חדר 
לנסוע במהירות תוך  רונן, שמואל, החל  בגבו. אביו של  ופגע 
לו לעבור. בהגיעם  ומסמן לנהגים אחרים שייתנו  שהוא עוקף 
למחסום בכניסה ליישוב זעק האב לעזרה והחל בו במקום לנסות 
ניסה אף הוא  בנו. הצוות הרפואי שהגיע למקום  להנשים את 

להחיות את רונן, אך ללא הועיל. מותו נקבע במקום. 
רונן השאיר אחריו הורים ושני אחים, אחד מהם היה אז חייל 
בשירות סדיר. הוא גדל והתחנך בגבעת זאב שמצפון-מערב 
לירושלים, למד בבית הספר "ממלכתי ב'" ובחטיבת הביניים 

התיכון עשה  לימודי  את  זאב.  בגבעת  רבין  יצחק  על-שם 
בתיכון "אורט" בשכונת רמות בירושלים, במגמת המחשבים. 
ביום הירצחו התאבלו עליו גם  כי  רונן סיפרה  משפחתו של 

חיות המחמד של ביתו, שני כלבים בשם אייסי ושלג, שאף ברחו 
למחרת מן הבית ולא חזרו עוד. להנצחתו של רונן הוקמו אנדרטה 
ובמת טקסים בבית הספר התיכון בו למד בירושלים ומדי שנה 
מעניקים הוריו מלגה על שמו של רונן לתלמיד המצטיין במגמת 

"רונן היה אשף מחשבים, גאון", מספר  י"ב.  המחשבים בכיתה 
שמואל לנדאו בשיחה השבוע. "הוא היה ילד חרוץ ושקדן. היו לו 
הרבה חברים טובים, הוא היה ילד טוב. נהננו ממנו 17 שנים. יום 
למחרת הרצח הוא היה צריך ללכת למבדקי טיס, ובאותו יום של 
הרצח מיכל אשתי הלכה לבית הספר לשלם עבור ההשתתפות 
ואני מתאר  עבורו  וחלומות  לנו תקוות  היו  לפולין.  במשלחת 
לעצמי שהוא היה מתעסק במחשבים או בכימיה, אבל החלומות 

נגדעו באיבם". 
הזיכרונות מתעמעמים עם השנים?

"שמע, הכאב נשאר כאב לתמיד. כל שמחה ואירוע שיש לנו 
תמיד מהולים גם בכאב, אין מה להיתמם. אנחנו זוכרים אותו לעד, 
מזכירים אותו תמיד בכל אירוע משפחתי. אמנם עברנו דירה, אבל 
השארנו את החדר שלו כמו שהוא, עם הציוד והרהיטים שהיו 
שלו. אנחנו לא קיפלנו כלום והשארנו הכל כפי שהיה. עד היום 
זה נקרא אצלנו בבית "החדר של רונן". זה חלק מהזיכרון, חלק 
וברוך  גדול שהתחתן  לרונן אח  יש  יישאר.  ממאמץ שהזיכרון 
השם, נולד לו בן לפני ארבעה חודשים. הנכד קרוי על שמו של 

רונן והוא האושר שלנו". 
מה עשתה הטרגדיה הזו למשפחה שלכם?

"ההתמודדות היא קשה. 
לחזור  מאמץ  עשינו 
היינו  לעבודה, לשגרה. 
קשה,  והיה  בדיכאון 

חושב  אני  אבל 
ו  נ ר ב ג ת ה ש

ה.  ז על 

"מת פה ילד. בלי 
מדים, בלי נשק, פשוט 

ילד"
שמואל ומיכל לנדאו, שאיבדו את בנם רונן ז"ל כשהיה רק בן 17, מנסים להתגבר על 
המקרה האיום של מות בנם ומעבירים מסר לצד השני "הורידו את הנשק מהילדים".
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ממשיכים הלאה כמשפחה, נשארנו משפחה מגובשת. 
אם כבר אז זה עשה אותנו יותר מאוחדים. כל שנה 

לפני האזכרה אנחנו במתח, כוססים ציפורניים. 
האזכרה,  שלפני  בשבועות  מתרגשים  אנחנו 
הלחץ דם עולה. ככה זה, אבל תודה לאל אנחנו 

עוברים את זה יחד". 
בחודש יולי 2008, שבע שנים אחרי הרצח ורגע 

הגישו  חוק ההתיישנות,  על המקרה  לפני שיחול 
נוספת, תביעה  ומשפחה שכולה  לנדאו  משפחת 

ברגותי  מרואן  כנגד  שקלים  מיליון   450 בסך 
לנו  "אני חושב שמגיע  והרשות הפלסטינית. 
פיצוי וחייבים לתבוע את מי שגרם למוות של 

הבן שלנו. זו חובה בסיסית. אנשים רצחו והם צריכים לשלם עבור 
הרצח. אם כולם יעשו את זה אולי זה מה שימוטט אותם. בשנים 
הראשונות בית המשפט בכלל לא רצה לדון בזה, בינתיים היו 
מספר ישיבות בנדון ולפי מה שאומרים עורכי הדין שלנו כרגע 

אנחנו בהליכים סופיים".
לפני מספר שנים התראיין שמואל והסביר את אחד הגורמים 
מה  יודע  לא  "אני  לתבוע:  אותו  שהניעו 
מספרים להם, הפלסטינים, ברדיו שלהם. 
אבל הם בטוחים שכל אחד שנרצח פה 
ידעו שמת  רוצה שהם  אני  חייל.  הוא 
נשק,  בלי  בלי מדים,  חייל.  ילד. לא  פה 
פשוט ילד. אני רוצה שידעו שאצלם חוליות 

רוצחות אזרחים".
ויפסקו  במידה  תהיה  משמעות  איזו 

לטובתכם?
לטובתנו,  משהו  שייצא  מקווה  "אני 
יודע שעד עכשיו אף אחד  אפילו שאני 
מהרשות  גרוש  להוציא  הצליח  לא 
נהיה  שאנחנו  מקווה  אני  הפלסטינית. 
הראשונים, כי אנחנו לא עושים את זה בשביל 
הממון אלא בשביל העיקרון. אין אפשרות שהם 
ירצחו ויישארו נקיים. הם משלמים כל כך הרבה 
המשפחה  עוד.  שישלמו  שלהם,  לרוצחים 
תמכה בהחלטה לתבוע, אנחנו ממשיכים 
את החיים אבל גם מתעקשים לתבוע. זה 

לא עוצר את החיים".  

ר. שעל אזה“ת החדש, רח‘ משה שרת 15, ראשל“צ, טל: 03-9611691
info@mashal.co.il | www.mishal.co.il | 03-9618837 :מפיץ צפון: דוראב שיווק, טל: 04-8493000 | פקס

הכסאות האיכותיים ביותר
גיבוי מקצועי, שירות אדיב והתאמה מושלמת

הכסאות הקלים, המובילים בעולם

מטיטניום ואלומיניום וכן כסאות ממונעים

מהמעלה הראשונה וממיטב החברות:

ר. שעל

המרכז לציוד שיקומי

שירותי עזר לנכים בע“משירותי עזר לנכים בע“מ

חדש!!

קרוב!!
ב

כיסא גלגלים
טיטניום ”סקסי“
וקל ביותר מבית

TI LITE USA
ניתן להתאמה

אישית לדרישות
המשתמש
ומגבלותיו

Tilite Chair

SMART DRIVE
מערכת עזר חכמה למשתמשים בכסאות
גלגלים - ללא מגבלות בעליות, שטיחים

או טווחים ארוכים

TIGA FX
          ניידות ואיכות

      הכיסא
   המתקפל

  הקומפקטי
RGK מבית 

ניתן להכניסו
לתא האחסון

במטוס

HELIUM

כסא 
גלגלים
קשיח

קל

TIGA
SUB 4 כיסא עמידה

כסא גלגלים
ידני קל משקל
כולל העמדה.

מבית
LEVO שוויץ

לעמידה
זקיפה,
בריאה

ובטוחה

חדש!!

לשיפור בריאות: כסא עמידה חדיש
בהנעה ידנית והעמדה חשמלית.

התאמה אישית, תימרון קל.
SUNRISE-MEDICAL GERMANY

שוקל פחות מ-4 קילו (ללא גלגלי הנעה)
RGK בהתאצה אישית - מבית

הצטרף לחברתנו
מ“אשד אורטופדיה“

יואב - איוב:
050-8455841

PRIDE -ו SUNRISE-MEDICAL, RGK
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משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית  עו"ד שלומית יחזקאלי

חנייה חינם בחניונים ציבוריים תינתן לבעלי תו חניית נכה למשך שלוש שעות ללא תשלום וזאת בשלושה תנאים מצטברים:
1. הנהג יציג "תו חנייה לנכה" של הרכב בו הוא נוסע+ תעודה מזהה.

2. יש להחנות רק במקומות החנייה המיועדים לנכים (בעל תו חנייה אשר יחנה במקום שאינו מסומן כמקום חנייה לנכים יידרש לשלם 
תשלום מלא).

3. הפטור מתשלום הינו לפרק זמן שאינו עולה על שלוש שעות, יהיה צורך לשלם על הזמן שמעבר לשלוש שעות.
אז מה עושים אם עמדתם בכל התנאים ובכל זאת נדרשתם לשלם ביציאה מהחניון?

שלמו ומסרו לו העתק מהמכתב המצורף:

תאריך: ________________________   שעה: _________________________

נמסר ביד ל: _____________________

חנייה חינם בחניונים!

הנדון: גביית תשלום מבעלי תו חנייה לנכה
ת"צ 28705-10-10

1. הנני נושא תו חנייה לנכה וחניתי במקום המיועד לחניית נכים.
2. ביציאה נדרשתי לשלם עבור החנייה.

3. הנני להפנות את תשומת לבכם כי עפ"י החלטה בתביעה הייצוגית אין לגבות תשלום עבור חנייה בשלוש השעות  
י  הראשונות והנכם פועלים בניגוד לחוק.

4. אבקשכם להחזיר לי את דמי החנייה שנגבו ממני תוך 10 ימים ולא אני שומר על זכותי לתבוע אתכם.

בכבוד רב,

שמי: _______________________ מס' טלפון: ___________________

א.ג.נ

סיוע לחברי הארגון
סיוע בשיקום לב לחבר הארגון הסובל מבעיות לב 

חמורות 
הוא  ובתסכול.  בייאוש  פנה למחלקה המשפטית  חבר הארגון 
סיפר כי סובל מבעיות לב חמורות ועבר בהצלחה ניתוח להשתלת 
קוצב לב. אחת מהמלצות המרכזיות של רופאיו היתה "שיקום 
לב", אולם לפי תקנון הקופה בה מבוטח, הוא אינו זכאי לשיקום 
ואין  אינה משגת  וידו  החולים. מאחר  קופת  ע"י  לב הממומן 

ביכולתו לשלם על אותו השיקום ביקש את עזרת הארגון. 
ברגע שפנה אלינו והסביר לנו את הבעיה החמורה פנינו לקופת 
הצורך הדחוף  על  רפואיים המעידים  בצירוף מסמכים  חולים 
בשיקום ליבו, המחלקה המשפטית הוציאה מכתב מנומק לקופת 
חולים המסביר את הנחיצות ודחיפות של מתן שיקום הלב לנפגע 

האיבה.
כחודש לאחר מכן, התבשרנו כי קופת החולים החליטה לאשר 

לנפגע את השיקום המיוחל וכי יכול להתחיל אותו במיידי!
סיוע לחברת ארגון מול הגוף הממשלתי "עמידר" - לדיור 

ציבורי 
חברת הארגון בגיל הזהב פנתה לארגון יחד עם בנה וביקשו את 

סיוע הארגון מול חברת הדיור ציבורי עמידר.

האם והבן מתגוררים יחדיו בדיור ציבורי מזה שנים רבות וזאת 
רכישה),  (זכויות  הציבורי  הדיור  חוק  פי  על  זכאותם  בזכות 
הבית אשר  את   לקנות  מעוניינת  האם  1998.כעת  התשנ"ט- 
משכירה מזה שנים ובאותה הזדמנות הגישה בקשה לשיפוצים 

עקב מצבו המחפיר של הנכס.
והן על  והבן קיבלו תשובה שלילית הן על שיפוץ הבית  האם 

קנייתו.
המחלקה המשפטית פנתה במכתב למשרד הבינוי ומנהל לסיוע 
וביקשה כי על פי החוק שלעיל האם זכאית לרכוש את  בדיור 
ובנוסף לאור מצבו המוזנח של  ואף במחיר מוזל ביותר,  הבית 
הנכס דרשנו את שיפוץ המבנה וזאת בדחיפות שכן לא ייתכן כי 
האם המבוגרת ובנה מתגוררים בדירה אשר לא ראויה למגורים. 
המחלקה המשפטית בסיוע המתמחה נוי לוסקי פנתה גם טלפונית 

למחלקה המטפלת וקיבלה מענה מהיר. 
באופן מפתיע כבר ביום לאחר מכן, הגיעו עובדי השיפוץ והחלו 

בשיפוצים. 
בנוסף, קיבלו האם והבן מכתב מחברת "עמידר" ובו אישורו כי הם 

אכן רשאים לרכוש את הבית ואף במחיר מוזל על פי חוק. 
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הנצחה 
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,663&
בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד 

פעמית של עד 7,411 ₪.
השתתפות בהוצאות האבל

אלמנ/ה זכאי/ת למענק חד-פעמי להשתתפות 
בתקופת   ₪  7,361 בסך  אבל  בהוצאות 

"השבעה".
ביקורים בארץ של בני משפחה המתגוררים 

בחו"ל
אלמנות המתגוררות בחול לפחות שנה זכאיות 
לביקורי התייחדות פעם בשנה ביום האזכרה 
ביום  האישי  בתאריך העברי או הלועזי, או 
הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל. הסיוע 
כולל: רכישת כרטיס טיסה באמצעות הנציגות 
בחו"ל, שהייה במלון למשך שישה לילות או 
הוצאות שהייה בסך 565 ₪ לכל ימי הביקור 
נסיעה  הוצאות  עבור   ₪ 1,500 עד  וסך של 
משדה התעופה לבית העלמין בו קבור החלל 
ובחזרה לשדה התעופה לאחר הביקור ולבית 

הזכאי, בכפוף להצגת חשבונית.
סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה 

לאלמנ/ה
5,264 ₪ בעבור רכישת  ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 

חלקת קבר ו– 4,480 ₪ בעבור הקמת מצבה.
לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

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

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

כלכלי עצמאי.
לימודים והכשרה מקצועית

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

משתתף בשכר הלימוד.
הטבות כללית

הטבות עבור יתומי האלמנ/ה
הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד 
מילדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה זכאי/ת 
להלוואה עד סך 3,717 ₪ והיתום אשר הגיע 
לגיל המצוות יקבל מענק כספי בסך 9,130&. 

במות   21 לו  יתום אשר טרם מלאו  נישואי 
הנספה ואף אם מלאו לו 30 שנה ביום נישואיו: 
יקבל היתום מענק בסך 8,968& והלוואה בסך 
זכאי/ת למענק בסך של  9,098 ₪. אלמן/ה 
9,098 ₪. אלמנ/ה  ולהלוואה בסך   ₪ 8,968
הקשורות  הוצאות  עבור  למענק  זכאי/ת 
מענק  א'-ו'  כיתות  לתלמידי  ובי"ס  לחוגים 
מענק  ז'-י'  כיתות  תלמידי   ,₪  1,799 בסך 
י"א-י"ב מענק  ותלמידי כיתות   &2,120 בסך 
 17 גיל  בין  יתום שהתייתם   .₪  2,884 בסך 
נהיגה  יקבל השתתפות במימון שעורי  ל-21 
ובלבד שמימש את   ₪ 2,165 עד סכום של 

הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

לצרכים  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
אישיים אחת לשלוש שנים בסך 6,749 ₪. 

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
והטבות,  הזכאים/ות לתגמולים  אלמנים/ות 

יקבלו פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

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

בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

מענק: אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה 
בבעלותו/ה דירה, ויש לו/ה עד 3 יתומים עד 
נשואים המתגוררים עמו/ה,  30, שאינם  גיל 
 .₪  212,291 עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת 
לעיל  במצב שצוין  דיור  אלמן/ה מחוסר/ת 
ויותר מ – 3 יתומים ילדי החלל שטרם מילאו 
ואינם נשואים או מתגוררים עמו/ה   30 להם 
16,026 ₪ עבור  זכאי/ת לתוספת מענק בסך 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום  כל 

זכאי/ת למענק של עד 66,740  ₪. 
החלפת דירה

אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או 
לכיסוי משכנתה, ואין בבעלותו/ה דירה נוספת 
אותה  לדירה  פרט  אחרת  מדירה  חלק  או 
יקבל/תקבל  להחליף,  מבקש/ת  היא/הוא 
הדירה  מחיר  סכום ההפרש שבין  עד  סיוע 
ובין מחיר הדירה הנרכשת, בתנאי  הנמכרת 
שמחיר הדירה הנרכשת גבוה יותר: בהלוואה 
ילדים  135,444 ₪. מענק לאלמנה עם  בסך 
עד גיל 30, שהם ילדי החלל, שאינם נשואים 
ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של עד 
שיקבל/ מהסכום   20% בניכוי   ₪  173,416

תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה 
המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת 
למענק של עד 66,740 ₪ בניכוי 20% מהסכום 

שיקבל/תקבל עבורה דירתו/ה הנמכרת.
הלוואה להחזר משכנתא שניטלה טרם 

האסון
אלמנ/ה שלא נעזר/ה בסיוע משרד הביטחון 

לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
והנוכחית נטל/ה משכנתא  דירתו/ה היחידה 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאי/ת לפנות 
הלוואה  לקבלת  זכאותו/ה  בדיקת  לצורך 
לכיסוי חלקי או מלא של המשכנתא ההלוואה 
סכום  להפחתת  בתנאי שיביא/תביא  תינתן 
המקורית  המשכנתא  של  החודשי  ההחזר 

בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

אלמנ/ה זכאי/ת להלוואה עד לסך 57,421 ₪ 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה ולמענק עד לסך 
ולא קיבל/ה בעבר  זכאות במידה   ₪ 26,677

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

אלמן/ה, "מחוסר/ת דיור" שיתומיהם עד גיל 
30 מתגוררים עמם או, אלמנה "מחוסרת דיור" 
זכאי/ת לסיוע דמי שכירות פרטית   65+ בת 
יינתן בשנה  עד לסכום קבוע מראש. הסיוע 

הראשונה והשנייה הסמוכות ליום האסון.
רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב (חובה 
ומקיף) 

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה 
ומקיף לרכב. המענק מצורף לתגמול בחודש 
בינואר.  שמתחילה  השנה  עבור  דצמבר 
אלמנ/ה שקיבל/ה בשנה החולפת החזר עבור 
את  יקבל/תקבל  רכב(טסט)  רישיון  אגרת 
ההחזר באופן אוטומטי. המענק עד לסך של 

 .₪ 4,348
החזר אגרת רישיון רכב (טסט)

רישיון לרכב  זכאי/ת להחזר אגרת  אלמן/ה 
לשלוח  יש   .₪  1,756 בסך  בבעלותו/ה, 
ורכב,  נהיגה  לעובד/ת הרווחה צילום רישיון 
על  קבלה  או  ומקיף  חובה  ביטוח  תעודת 

תשלום הביטוח על שמה.
מענק והלוואה לרכישת רכב חדש לשימוש 

אישי
תוקף,  בר  נהיגה  רישיון  בעל/ת  אלמן/ה 
הלוואה  ו/או  למענק  זכאי/ת  יהיה/תהיה 
כהשתתפות ברכישת רכב: לרכב ראשון יינתן 
מענק בסך 59,319 ₪ והלוואה עד 77,743 ₪. 
להחלפת רכב: מענק בסך 46,889 ₪ והלוואה 

בסך 22,120 ₪.
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

נהיגה  רישיון  בעל/ת  שאינו/ה  אלמנ/ה 
חדש  רכב  ברכישת  סיוע  לקבל  זכאי/ת 
כאשר בנה או בתה מתגוררים בסמיכות אליה 
ינהגו עבורו/ה אם לא קיבל/ה  כי  ומצהירים 
סיוע: מענק  לרכב ראשון  לקולנועית.  סיוע 
 .₪  22,210 בסך  והלוואה   ₪  41,518 בסך 
והלוואה   ₪ 32,814 החלפת רכב: מענק בסך 

בסך 22,120 ₪.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

אלמנ/ה זכאי/ת להשתתפות של עד 2,167 ₪ 
בעבור השיעורים.

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.
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תשלום דמי ניידות
נעזר/ה  ולא  אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, 
השנים  בארבע  רכב  לרכישת  במענק 
 ₪ 383 ניידות בסך  האחרונות, זכאי/ת לדמי 

לחודש.
מענק לרכישת קולנועית 

אלמן/ה הזקוק/ה לקולנועית, מסיבות רפואיות 
ומגבלות בניידות, בתנאי שלא קיבל/ה סיוע 
בארבע שנים האחרונות לרכישת רכב, למענק 

עד לסך 15,061 ₪.
רכב שיקום כלכלי

אלמנ/ה שכיר/ה או עצמאי/ת בעל/ת רישיון 
ו/או  לקבל מענק  זכאי/ת  תוקף,  בר  נהיגה 
הלוואה לרכישת רכב מסחרי/נוסעים לעסק 
הסיוע  את  מחליף  זה  סיוע  קיים.  או  חדש 
הניתן לרכישת רכב לשימוש אישי/רכב רפואי 

או קולנועית. 
סיוע רפואי 
מימון תרופות 

זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות  אלמן/ה 
יש  טיפול קבוע:  או ממושך.  לטיפול קבוע 
להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות 
ולצרף  החודשי,  המינון  את  מטפל,  מרופא 
או  החולים  מקופת  תרופות  ניפוקי  דו"ח 
קבלות משלושת החודשים האחרונים. לאחר 
חודשי  לפונים החזר  יינתן  אישור הבקשה, 
במשך שנה שלמה. בתום שנה זו יש להגיש 
מחדש בקשה לאישור החזר חודשי. לתרופה 
שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש אישור אחת 
לשלושה חודשים. טיפול לא קבוע: ניתן לקבל 
 ₪ 26 החזר עבור כל תרופה שעלותה מעל 
 ₪ 204 לרכז הגשת קבלות בסך  יש  למנה. 
ולצרף מרשמים רפואיים וחשבוניות  ומעלה 

מס/קבלות מקוריות ע"ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

 ₪  845 עד  של  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
ייעוץ עם רופא מומחה בגין בעיה  בשנה על 
גובה  רפואית או צורך בהתערבות כירורגית. 
הסכום  שבין  ההפרש  יהיה  ההשתתפות 
לבין סכום ההשתתפות של  ששולם בפועל 
הביטוח המשלים. זאת עד להחזר מרבי של 

836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

זה  לגיל  מתחת  או   65 גיל  מעל  אלמנה 
הצורך  על  רפואי המעיד  אישור  שברשותה 
כרוניות,  מחלות  עקב  מצוקה  בלחצן 
לחצן מצוקה.  בהתקנת  זכאית להשתתפות 
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

ש"ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול 

נמרץ לב
24 חודשים לאגף  מימון למנוי לתקופה של 
ושח"ל  נטל"י  הסכמי התקשרות עם חברות 
יש  לב.  מבעיות  הסובל/ת  לאלמן/ה  יינתן 
להגיש אישור מקרדיולוג. אלמנ/ה הזכאי/ת 
זה  לשירות  הרפואיים  הקריטריונים  עפ"י 
אחרות,  חברות  עם  להתקשר  ומבקש/ת 

זכאי/ת לקבל החזר של עד 174 ₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

 ₪  958 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
במכון  אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה 
חייב/ת  ובאישור אורתופד. הזכאי/ת  מיוחד 
בהשתתפות עצמית בסך 309 ₪. יש להגיש 
אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון. 

משקפיים לכבדי ראייה 
או  עדשות משקפיים  במימון  • השתתפות 
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים 
או במקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת 
 ₪  1,197 או  בשנה   ₪  715 עד  של  להחזר 

לשנתיים.
טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות   •
בעלי  לאלמנים/ות  מיקרוסקופיות  ועדשות 

תעודת עיוור  
נסיעות לטיפול רפואי 

רפואיים  מטעמים  יכולה  שאינה  אלמנה 
באוטובוס,  לנסוע  אישור מרופא)  (על סמך 
נסיעה במונית  זכאית למימון מלוא הוצאות 
ו/או באמבולנס לטיפול רפואי בבית חולים 
נסיעות במונית  או במרפאת מומחים. החזר 
מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש 
האחרונות.  השנים   4 ב- אישי/שיקומי 
נסיעות לחודש  ל-10  הינה עד  ההשתתפות 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר  או 
הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 

ש"ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

לילות  ארבעה  למשך  שאושפזה  אלמנה 
או  כימותרפיים  טיפולים  לאחר  או  ומעלה 
החלמה  דמי  של  להחזר  זכאית  הקרנות,  
ימים    7 או  לילות   6 עד  רצופה של  בשהות 
וזאת על פי תעריפי  בשנה בארץ או בחו"ל 
נציבות שרות המדינה. גובה ההשתתפות על 
יום  . ערך  פי תעריפי נציבות שירות המדינה 
424 ₪. במקרים  הינו   2017 ההבראה לשנת 
של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 
יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל  לא 

והשתתפות הביטוח.
מוצרי ספיגה

זכאית להשתתפות באספקת מוצרי  אלמנה 
על  מרופא המעיד  אישור  בסיס  על  ספיגה 
צורך. המוצרים יסופקו ישירות לבית האלמנה 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות.

לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התמלוגים 
והחברה  ההזמנה,  פרטי  עם  לחברה  הודעה 
מועדי  לתאום  האלמנה  עם  קשר  תיצור 

האספקה.
טיפולי שיניים 

להחזר  זכאים   18 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
תשלום לטיפול שיניים. יש להגיש לעובד/ת 
הרווחה: קבלות מקור ותוכנית טיפול. אלמן/ה 
50% מהתשלום בפועל  זכאי/ת להחזר של 
זכאי  יתום  לשנה.   ₪  15,061 מ-  יותר  ולא 

להחזר בסך 4,017 ₪ בשנה. 
סיוע סוציאלי- רגשי

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

הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה 
לחיים  בהסתגלות  ולהקל  לסייע  המיועדות 

בצל האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

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

(אישי,  אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי 

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

להמשך המימון.
דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

דיור מוגן
אינו  הנכס  מוגן,  לדיור  העובר/ת  אלמן/ה 
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה זכאי/ת 

למענק חד-פעמי עד לסך 36,328 ₪. 
אשפוז סיעודי

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

האבות. 
מטפלת סיעודית 

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

לעובד/ת הרווחה לקבלת טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

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

להמרה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

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

להעברת המסמכים. 
מצוקה כלכלית 

הלוואה לכיסוי חובות
ישירה  כתוצאה  לחובות  אלמן/ה שנקלע/ה 
מנפילת החלל או המתקשה להחזיר חובות 
שקדמו לנפילתו, למוסדות הקשורים בעניין 
בגובה של עד  יוכלו לקבל הלוואה  העסקי, 
שלוש  בתוך  בקשה  הגישו  אם   ,₪  57,421
שנים מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה 

לראשונה לפי החוק.
הטבות מרשויות אחרות לאלמנה 

וליתום 
פטור מאגרת רישום ירושה של הנספה

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

לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

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

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

אלמן/ה וליתום/ה עד גיל 30 יש פטור מאגרת 
רישום מקרקעין.  רישום משכנתה, בלשכת 
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אישור  את  הרווחה  מעובד/ת  לקבל  ניתן 
הפטור שיש להגיש לבית המשפט. 

הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת 
מקרקעין (טאבו)    

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

מגרש. 
סיוע כספי ליתום 

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

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

לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

יסודי, חטיבת  בבית ספר  יתום/ה הלומד/ת 

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

לא יותר מארבעה אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

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

מימון לשיעורים.
מימון טיפול נפשי 

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

ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון. 
מענק נישואין ודיור

יתום/ה זכאי/ת למענק נישואין בסך 119,742 
גיל  יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני   .₪
80% מסך  דיור בשיעור  זכאי/ת למענק   ,30
מענק הנישואין בסך 95,793 ₪ . יתום שקיבל 
הגיעו  נישא- בטרם  ולאחר מכן  דיור  מענק 
לגיל 30, יקבל את ההפרש בין מענק הנישואין 

לבין מענק הדיור שקיבל. יתום שהגיע לגיל 30 
וטרם נישא וטרם רכש דירה, יקבל מענק גיל 
בגובה מענק הנישואין. אם כבר קיבל מענק 
דיור יקבל את ההפרש שבין מענק הנישואין 

למענק הדיור.  
הלוואה לנישואין או לדיור

יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית עד  כל 
לסך 30,495 ₪ לצורך רכישת דירה או לרגל 

נישואיו. 
מימון לימודים

יתום/ה לפני גיל 30 
וטרם   21 לו  מלאו  בטרם  שהתייתם  יתום 
מלאו לו 30 זכאי לקבל סיוע במימון לימודים 
מקצועית,  להכשרה  לימודים  או  אקדמיים 
ללימודים  מימון  בעבר  קיבל  שלא  ובתנאי 
אחרים באמצעות משרדנו. על היתום להמציא 
במוסד  ללימודים  וקבלה  רישום  אישור 
המועצה  ידי  על  המוכר  אקדמי  לימודים 
להשכלה גבוהה או במוסד להכשרה מקצועית 
גובה  גוף ממשלתי.  בפיקוח  ונמצא  המוכר 
מימון שכר הלימוד הממומן יהיה בגובה שכר 
הלימוד השנתי המקובל במוסד אקדמאי מוכר, 
כפי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה בסך 
10,228 ₪. יתום הלומד במכללה זכאי למימון 
שכר לימוד עד לגובה 22,500 ₪ לשנה. תשלום 
דמי מחיה: יתום/ה הלומד/ת תוכנית לימודים 
מלאה של לפחות 18 שעות שבועיות ומעלה 
זכאי לקבלת  יהיה  פרונטליים,  יום  בלימודי 
דמי מחיה לתקופת לימודיו המאושרת. היתום 
יוכל לקבל השתתפות ברכישת ספרים וציוד 

לימודי.
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סיעוד
דיור מוגן

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

החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.
בתי אבות להורים

שהייתו  במימון  להשתתפות  זכאי  הורה 
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, 
דירה  משכר  והכנסה  בריאות  מנזקי  רנטה 
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. 
ישיר עם משרד  נמצא בהסדר  מוסד שאינו 
במימון  משתתף  המשפחות  אגף  הביטחון, 
תגמול  יקבלו  לא  שוהים,  הם  שבו  המוסד 
נמצא בהסדר  והטבות. מוסד שאינו  חודשי 
המשפחות  אגף  הביטחון,  משרד  עם  ישיר 
במוסד בתשלומים  במימון שהייה  משתתף 
חודשיים, המועברים כנגד קבלות או חשבונית 
מס מקור, בציון אופן תשלום. לתשומת לבכם 
סיעודי  לדיור  עובר  ההורים  אם אחד משני 
מסוג זה או אחר, ימשיך ההורה השני לקבל 
את כל התנאים המגיעים לו ממשרד הביטחון 
כהורה יחיד, דהיינו 80 אחוז מהתשלום לזוג. 

עזרה בידי הזולת בבית ההורה
גובה הסיוע לעובד סיעודי או לעובד זר ניתן 
ידי  בהתאם למגבלות הרפואיות שסומנו על 
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
סמך  על  ניתנות  רפואיים  בנושאים  הטבות 
אישור משרד הבריאות, כלומר לאחר שמוצתה 
הזכאות בקופת החולים ו/או בביטוח משלים 
השתתפות  ולאחר  הבריאות,  במשרד  או 
למימוש  ועד לסכום המרבי. בקשה  עצמית 

ההטבות תוגש לעובד הרווחה במחוז, בסמוך 
משנה  יאוחר  ולא  לפועל,  ההוצאה  למועד 
או  מס  חשבונית  בצירוף  ההוצאה,  ממועד 

קבלה מקור על שם הזכאי/ת.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת לטיפול נמרץ

נטל"י  חברות  עם  התקשרות  הסכמי  לאגף 
זכאים  לב,  הורים הסובלים מבעיות  ושח"ל. 
מנוי בחברות אלה לקבלת שירותי  לרכישת 
נמרץ לב לתקופה  וניידת טיפול  קרדיוביפר 
של 24 חודשים. אישור הסיוע מותנה באישור 
רופא קרדיולוג על הצורך בשירות זה. הורים 
זכאים לקבל החזר של עד 174 ש"ח לחודש 

למנוי יחיד או 254 ש"ח למנוי זוגי .
מנוי לשירות חירום רפואי לחולה לב

הפניה  לקבל  זכאים  בלבד,  לב  חולי  הורים 
אשר  ונטלי,  שחל  החברות-  משתי  לאחת 
בהתקשרות עם המשרד ו/או באמצעות החזר 
בכפוף  בהתקשרות,  שאינה  מחברה  כספי 
ומעלה שקיבלו   75 בני  לאישור מקרדיולוג. 
יוכלו להמשיך לקבל את  הסיוע,  בעבר את 

השירות עד כה ללא האישור האמור.
לחצן מצוקה 

בודד מתחת  הורה  או   ,  65 גיל  הורים מעל 
לגיל זה שברשותו אישור רפואי המעיד על 
הצורך בכפתור מצוקה עקב מחלות כרוניות, 
מצוקה.  לחצן  בהתקנת  להשתתפות  זכאים 
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

₪ לחודש.
 65 הורים מגיל  זוג  או   65 בודד מגיל  הורה 
נותנות  מהחברות  לאחת  לפנות  רשאים 
וליצור התקשרות עצמאית.  השירות בשוק 
347 שקל  סך  על  עומד  ההשתתפות  סכום 
29 שקל בחודש. הסיוע  או לחילופין  בשנה 
הסובל   65 לגיל  מתחת  להורה  גם  יינתן 

ממחלה/ות כרוני/ות על פי אישור מרופא.
עדשות טלסקופיות ומקרוסקופיות 

למשקפיים
או  השתתפות ברכישת עדשות טלסקופיות 
לכבדי  למשקפיים  מיקרוסקופיות  עדשות 
כבד  או  עיוור  תעודת  לבעלי  תינתן  ראייה, 
ראייה, בהתאם להמלצת המכון לשיקום ראייה 

ירודה ואישור גובה ההשתתפות.
השתתפות במימון עדשות למשקפיים או 

עדשות מגע
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה

מיוחדות  עדשות  רכישת  עבור  השתתפות 
למשקפי ראייה, לאחר ניתוח, או עקב מחלת 
רופא,  אישור  פי  על  תינתן  כרונית  עיניים 
בהחלפת  או  מיוחדות  בעדשות  הצורך  על 

גובה ההחזר עבור העדשות עומד  הקיימות. 
על סך 715 שקל לשנה או 1,197 שקל אחת 

לשנתיים.
השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה

הינה  אלטרנטיביים  בטיפולים  ההשתתפות 
עבור עד 20 טיפולים לשנה סכום הסיוע הינו 
עד 2,672 ש"ח לשנה ועד 134 ₪ לטיפול בודד.

מספר  עבור  תינתן  ההשתתפות  אספקת 
הטיפולים שבוצעו בפועל על ידי הזכאי, אולם 
ולא  ביום  יותר משלושה טיפולים  לא  עבור 
טיפולים  יותר מסך מצטבר של עד עשרים 

בשנה.
מוצרי ספיגה

מוצרי  באספקת  להשתתפות  זכאים  הורים 
על  המעיד  מרופא  אישור  בסיס  על  ספיגה 
יסופקו ישירות לבית ההורה  צורך. המוצרים 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות. 
לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התגמולים 
והחברה  ההזמנה,  פרטי  עם  לחברה  הודעה 
מועדי  לתאום  ההורים  עם  קשר  תיצור 
האספקה. האספקה תתבצע בהתאם להיקף 
סל המוצרים שנקבע על-ידי האגף בתאום עם 

החברה המספקת.
 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר 
סוגר/ על  לוקים באי שליטה  לזכאים אשר 
אבחנה  המפרט  מרופא,  אישור  פי  על  ים 
חברת  ידי  על  מסופקים  המוצרים  רפואית. 
עם  התקשרות  בחוזה  שנבחרה  כמיטק, 
משרד הביטחון. מוצרי הספיגה יסופקו לבית 
ידיהם,  הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על 
ועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות. 
אם הזמנת המוצרים תהיה בעלות גבוהה מזו 
הזכאי בהפרש  יישא  שנקבעה בהתקשרות, 

העלות ישירות מול החברה.
השתתפות בהתייעצות רפואית

למחלות  מיודעת  הרפואית  ההתייעצות 
המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות 
ניתן למטרת טיפולים  אינו  כירורגית. הסיוע 
הינו  גובה ההשתתפות  וניתוחים קוסמטיים. 
זו  בזכאות  כי  יודגש  בשנה.  836 שקל  עד 
לניצול  עד  פעמים,  כמה  להשתמש  אפשר 

מלוא הסל של 836 שקל בשנה.
השתתפות במימון טיפולי פוריות/

פונדקאות
מימון טיפולי פוריות

זכאים  לעולם  ילד  הורים המבקשים להביא 
לסיוע במימון טיפולים/סדרת טיפולי פוריות, 
חולים  בקופת  זכאותם  את  לאחר שמימשו 

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. 

זכויות והטבות משפחות שכולות
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לסכום  עד  הוא  הסיוע  המשלים.  ובביטוח 
המרבי של 23,989 ₪ 

הורים שכולים המבקשים להביא צאצא לעולם 
זכאים להשתתפות במימון  בעקבות השכול, 
הטיפולים עד לסכום מרבי הקבוע בסך 23,918 

שקל. הסיוע מותנה באישור רפואי.
השתתפות במימון החלמה לאחר 

אשפוז
החלמה לאחר אשפוז

הורים שאושפזו למשך ארבעה לילות ומעלה 
כימותרפיים  טיפולים  לאחר  מצויים  או   ,
זכאים להחזר של דמי החלמה  או הקרנות, 
בארץ או בחו"ל בעד כל יום החלמה בשהות 
רצופה של עד 6 לילות או 7 ימים , וזאת על 
יום  )ערך  נציבות שרות המדינה  פי תעריפי 
ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ₪ (. במקרים 
של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 
יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל  לא 

והשתתפות הביטוח.
הורים זכאים להשתתפות במימון החלמה או 
הבראה לאחר אשפוז של יותר מארבעה לילות, 
או לאחר סדרה של טיפולים כימותרפיים או 
טיפול הקרנות. הזכאות למימון היא עד שבעה 
ימים )שישה לילות(, בהתאם לתעריף נציבות 
שירות המדינה. את ההטבה אפשר לממש עד 

שישה שבועות לאחר האשפוז.
תרופות לשימוש כרוני או חד פעמיות 

השתתפות במימון תרופות
222 ש"ח  התגמול החודשי כולל תשלום של 
עבור צריכת תרופות שמשולם לכל בית אב. 
אם ההוצאה החודשית עבור תרופות בשימוש 
ניתן  זה,  קבוע או חד פעמי עולה על סכום 
הבאים  בתנאים  נוספת  השתתפות  לקבל 
ידי משרד הבריאות.  על  :התרופה מאושרת 
קופת  של  מרקחת  בבית  נרכשה  התרופה 
הסדר  לו  שיש  מרקחת  בבית  או  החולים 
אישור  להעביר  יש  הקופה.  עם  תשלומים 
רפואי המפרט את רשימת התרופות הקבועות 
ומינונן החודשי בצירוף חשבוניות מס/קבלות 
בשלושת  התרופות  רכישת  על  מקוריות 
החודשים האחרונים ע"ש ההורה. לחילופין, 

ניתן לצרף דו"ח ניפוק.
עבור  החודשית  ההוצאה  שבהם  במקרים 
המשולם  הקבוע  הסכום  על  עולה  תרופות 
בקשה  להגיש  ניתן  שקל(,   222 ( בתגמול 
לתוספת מימון בכפוף לאישורים נדרשים. אין 
להגיש בקשות לתרופה שעלותה פחותה מ-26 
רכישת תרופות  בגין  יינתנו  שקל. ההחזרים 
ידי משרד הבריאות כתרופה,  המאושרות על 

ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.
תרופות חד פעמיות

השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה 
יש להגיש את הבקשה  מ-26 שקל לאריזה. 
אחת לשנה, בצירוף מרשם רפואי וקבלות על 

סך 200 שקל ומעלה.
מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי

רפואיים  מטעמים  יכולים  שאינם  הורים 
באוטובוס,  לנסוע  מרופא(  אישור  )על סמך 
נסיעה במונית  זכאים למימון מלוא הוצאות 
רפואי בבית חולים  ו/או באמבולנס לטיפול 

נסיעות במונית/ או מרפאת מומחים. החזר 
אמבולנס מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב 
לשימוש אישי/שיקומי ב-5 שנים האחרונות. 
לחודש  נסיעות  ל-10  עד  הינה  ההשתתפות 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר  או 
הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 

ש"ח לכל כיוון.
טהורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים 
או במרפאות מומחים, ושאינם מקבלים סיוע 
ממשרד הביטחון ברכישת רכב בארבע השנים 
לנסוע בתחבורה  יכולים  ושאינם  האחרונות, 
נסיעה במונית או  זכאים להוצאות  ציבורית, 
באמבולנס, כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. 
ההשתתפות מוגבלת לעשר נסיעות מאושרות 

בחודש )או חמש נסיעות הלוך וחזור(.
טיפולי שיניים

טיפולי  במימון  להשתתפות  זכאים  הורים 
שיניים בגובה 50% מההוצאה בפועל. ההחזר 
יינתן על בסיס תוכנית טיפול חתומה על ידי 
רופא השיניים הכוללת את פירוט הטיפולים 
ועלות כל אחד מהם.לקבלת ההחזר יש להציג 
חשבוניות מס/קבלות מקוריות על שם ההורה 
הזכאי. ההחזר יינתן על פי שלבי ההתקדמות 
בטיפול. ניתן להגיש חשבוניות מס/קבלות עד 

3 שנים מיום התשלום.
השתתפות במימון טיפול שיניים תהא על שם 
50 אחוז מההוצאה בפועל על  הזכאי בגובה 
וקבלה מקורית,  טיפול מפורטת  תוכנית  פי 
בציון אופן תשלום. בהתאם למחיר הטיפול, 
צילומי שיניים.  או  טיפולים  כרטיס  יידרשו 
ההחזר יינתן על פי שלבי התקדמות הטיפול 

והתשלום.
ניתוחים פרטיים

ניתוח פרטי הוא ניתוח שאינו מתבצע במימון 
קופת החולים ואינו ניתוח קוסמטי. 

הסכום המרבי לסיוע במימון הניתוח הוא עד 
11,957 ₪ לשנה, וזאת לאחר ניכוי השתתפות 
עצמית בסך 2,402 ₪ וניכוי התשלום שהתקבל 

מהביטוח המשלים.
ההשתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח 
שאינו במסגרת קופת החולים ועד לסכום של 
בניכוי השתתפות עצמית של  14,359 שקל 
2,402 שקל. מדובר על ניתוחים שנעשו בארץ 

ואינם ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

במימון  השתתפות  לקבל  זכאים  הורים 
לרכישת נעליים אורתופדיות המיוצרות במכון 
אורתופדיים.  במכשירים  המתמחה  מיוחד 
זוג נעליים אחד לשנה  המימון הוא לרכישת 
מסכום  אורתופד.  מרופא  באישור  ומותנה 
 ₪ 309 ההחזר תנוכה השתתפות עצמית של 

וישולם סכום מרבי של עד 961 ש"ח. 
נעליים  ברכישת  לסיוע  זכאים  הורים 
אורטופדיות על פי אישור רפואי מאורתופד, 
ואשר מיוצרות במכון מיוחד ובלעדי למכשירים 
יינתן בניכוי השתתפות בסך  רפואיים. הסיוע 

305 שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  הורים 

רפואיים,  אביזרים/מכשירים  של  בהשכרה 
על  הניתן  למימון  כהשלמה  ניתן  הסיוע 
וביטוח  החולים  קופת  הבריאות,  ידי משרד 
 309 עצמית של  ולאחר השתתפות  משלים 
ש"ח לרכישה של מכשיר המופיע ברשימה 
שבנספח להוראה והשתתפות בסך 584 ש"ח 
לרכישה לגבי מכשיר שאינו מופיע ברשימה. 
מתשלום  פטורים  סיעודי  במוסד  הורים 

השתתפות עצמית.
הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה 
תינתן  רפואיים. ההשתתפות  של מכשירים 
הגורם  ידי  על  למימון שניתן  כנגד השלמה 
המממן ועד לגובה תעריפי המשרד ובהתאם 

לרשימה המאושרת על ידי האגף.
תשולמנה  ההטבות  כל  ליבכם:  לתשומת 
קופת  מול  זכויות  מיצוי  רק לאחר  ותינתנה 
חולים או משרד הבריאות או ביטוח משלים 

או כל גורם מממן אחר.

תחבורה
רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה

הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים 
ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת  למענק 
רכב חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי, 
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית/
רכב במהלך אותה תקופת זכאות.לרכישת רכב 
ראשון חדש לזכאי שבקשתו אושרה עקרונית 
 46,830 יינתן מענק עד לסך  ידי המחוז,  על 

שקל והלוואה עד לסך 31,217 שקל.
החלפת רכב חדש לבעלי רישיון נהיגה

להחלפת רכב לאחר ארבע שנים ואילך, יינתן 
סיוע במענק עד לסך 38,496 שקל והלוואה עד 

לסך 22,904 שקל.
רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה

גיל הרכב  לרכישת רכב ראשון או להחלפה. 
הנרכש לא יעלה על 48 חודשים. הסיוע לרכב 
משומש ניתן אחת לארבע שנים ואילך. הרכב 
ההורה/ יירכש מחברה שבה  לא  המשומש 
או אחד מקרוביו מקרבה  בעלי שליטה,  ים 
מבן  או  בחרה,  שליטה  בעלי  הינו  ראשונה 
משפחה מקרבה ראשונה של הזכאי. לפונה 
המחוז,  ידי  על  עקרונית  אושרה  שבקשתו 
 ₪  38,961 של  מענק  של  עד  מענק  יינתן 

והלוואה בגובה 23,180 ₪.
רכישת רכב ראשון לחסרי רישיון נהיגה 

בנהיגת בן משפחה
זכאי לקבל  נהיגה  רישיון  בעל  הורה שאינו 
בן  ילדיו או  סיוע ברכישת רכב חדש כאשר 
זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, זמינים להסיעו 
ינהגו עבורו. )בתנאי שלא רכש  ומצהירים כי 
באותה  משהב"ט,  במימון  קלנועית/רכב 
ניתן במסגרת מכסה  זכאות(. הסיוע  תקופת 
גובה  זו.  שנתית מוגבלת שהוקצתה למטרה 
יינתנו  ראשון  רכב  לרכישת  המרבי  הסיוע 
מענק בסך 31,217 ₪ והלוואה בסך 22,904 ₪. 
להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 

25,664 ₪ והלוואה בסך 22,904₪.
למי שבקשתו אושרה  רכב ראשון  לרכישת 
עקרונית על ידי המחוז, יינתן מענק עד 25,664 

שקל והלוואה עד 22,904 שקל.
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קלנועית
רפואיות  מסיבות  לקלנועית  הזקוק  הורה 
לסיוע  זכאי למענק  יהיה  בניידות  ומגבלות 
רכב  רכשו  הורים  וזוג  במידה  ברכישתה, 
גם  זכאים  יהיו  לקלנועית  נזקק  ואחד מהם 
הורים, שכל אחד  זוג  וגם לקלנועית.  לרכב 
כל אחד  זכאים,  יהיו  זקוק לקלנועית,  מהם 
בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית יחידה 
או לרכישת קלנועית זוגית אחת שתשמש את 
שניהם. סכום המענק לרכישת קלנועית יחידה 
לזוג  זוגית  ולקלנועית   ,₪  11,298 עד  הינו 
הורים עד 16,066 ₪ ויינתן אחת לחמש שנים.

השתתפות במימון לימוד נהיגה
הורה הלומד נהיגה זכאי להחזר הוצאות עד 

לסכום של 1,548 ש"ח. 
יינתן אחת  קלנועית  רכישת  במימון  הסיוע 
לסיוע  חלופה  ומהווה  ואילך,  שנים  לחמש 
הורה  זכאות.  באותה תקופת  רכב  לרכישת 
בודד זכאי לקלנועית בודדת. זוג הורים שלא 
קיימת  זכאות,  תקופת  באותה  ברכב  נעזרו 
שתי  או  זוגית  קלנועית  לרכישת  אפשרות 
קלנועיות בודדות כל אחת או קלנועית אחת 

ורכב נוסעים.

שיקום
הלוואה לכיסוי חובות

מצוקה כלכלית
בעקבות  כלכלית  למצוקה  שנקלע  הורה 
כיסוי  לצורך  הלוואה  לבקש  רשאי  השכול 
חובות שאין לו אפשרות לפתור ממקורותיו. 
עד  של  בתקופה  תבחן  להלוואה  הזכאות 
מיום  או  החלל,  נפילת  מיום  שנים  שלוש 
ההכרה כהורים שכולים. ההלוואה תינתן רק 
להחזר חוב לגורמים רשמיים. גובה ההלוואה 

הינו עד לסכום של 57,421 ש"ח
סיוע להורים שכולים לכיסוי חובות שנוצרו 
המתקשים  או  מהאסון,  ישירה  כתוצאה 
להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו. 
ההורים יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש 
מיום שהוכרו  או  החלל  נפילת  מיום  שנים 
כהורים שכולים. לבדיקת הזכאות יש לפנות 
במחוז   ( הרווחה  (עובדת  התגמולים  לקצין 

המטפל.
הלוואות להוצאות מיוחדות לצרכים 

אישיים
הורים זכאים להלוואה בסך 6,749 ₪ למטרת 

צרכים אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.
הלוואות להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים 

ניתנות למטרות הבאות:
בר או בת מצווה של בן או בת הלוואה עד סך 
6,819 שקל. ההלוואה ניתנת להורה באופן חד 

פעמי בעבור כל ילד.
עזרה לנישואי בן או בת הלוואה בסך 16,156 
פעמית  חד  להורה  ניתנת  ההלוואה  שקל. 

בעבור כל ילד.
6,749 הזכאות  צרכים אישיים הלוואה בסך 

לשלוש שנים ואילך.
סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי
מקור  ברשותם  ואין  עובדים  הורים שאינם 
להקים עסק עצמאי  ובוחרים  נוסף,  הכנסה 
זכאים  ועיסוק,  שיהווה עבורם מקור פרנסה 
כניסה  או  העסק  להקמת  הלוואה  לבקש 
 .₪ 103,446 לסך של  עד  לשותפות בעסק, 
לביסוס עסק קיים ניתן לקבל הלוואה לביסוס 
והשלמת שיקום עסק קיים שבבעלות ההורה 

עד לסך של 22,120 ₪.
השתתפות במימון לרכישת רכב 

לשיקום כלכלי עצמאי- בעלי רישיון נהיגה
הורה שכיר או עצמאי בעל רישיון נהיגה בר 
תוקף, זכאי לקבל הלוואה ו/או מענק לרכישת 
קיים  או  חדש  לעסק  מסחרי/נוסעים  רכב 

כרכב ראשון או החלפה.
לרכישת  הניתן  הסיוע  את  זה מחליף  סיוע 
רכב לשימוש אישי/רכב רפואי או קלנועית 
יינתן לרכישת רכב  ממשרד הביטחון. הסיוע 
ללימוד  המשמש  נוסעים  רכב  או  מסחרי 
ולהחלפת הרכב  נהיגה רכב ראשון  להוראת 
לאחר 5 שנים או לאחר 3 שנים כאשר מדובר 

ברכב להוראת נהיגה
הלוואה להקמת עסק וביסוס עסק קיים. הורה 
הבוחר למצוא את שיקומו הכלכלי במסגרת 
לבדיקת  הרווחה  לעובד  יפנה  עסק עצמאי, 
מידע וכללים למתן הסיוע בהלוואה להקמת 
על  מקיפה,  בצורה  תיבדק  הבקשה  עסק. 
בסיס הגשת תוכנית המתארת את העסק ואת 
הכדאיות הכלכלית שלו. כמו כן, תיבדק מידת 
התאמתו של ההורה מבחנית השכלה, הכשרה 
קודמת וניסיון קודם בתחום. ניתן לבחון מתן 

סיוע לביסוס עסק קיים שבבעלות ההורה.

דיור
הורה שכול המעוניין לקבל את השתתפות 
עובד  אל  לפנות  מוזמן  דיור  בנושאי  האגף 
הדיור/הרווחה במקום מגוריו. מומלץ לפנות 
הסברים  לקבל  כדי  התכנון,  בשלב  כבר 
מלאים ומעודכנים בנושא. הסכומים הנקובים 
ויתכנו בהם  באפשרויות הסיוע הם מרביים 
או  ראשונה  דירה  לרכישת  הסיוע  שינויים. 
או שיפוץ  או החזר משכנתא  דירה  החלפת 
והתקנת מעלית או מעלון הינו חד פעמי וניתן 
יינתן באופן חד- למטרה אחת בלבד. הסיוע 

פעמי בהלוואה ו/או במענק.
רכישה  לצורך  הינו חד פעמי,  בדיור  הסיוע 
חוב  לכיסוי  או  ראשונה  דירה  החלפת  או 
המשכנתא. לקבלת מידע על הזכאות לסיוע 
יש לפנות לעובד הרווחה המחוזי באמצעות 

מרכז השירות הטלפוני.

סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי 
הפרטי

הורים מחוסרי דיור שאין, ולא הייתה בבעלותם 
זכאים לקבל הלוואה  דירה או חלק מדירה, 
דירה  לרכישת  באופן חד פעמי  ו/או מענק 
ראשונה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
ראשונה בשוק הפרטי הוא הלוואה עד גובה 
221,257 ש"ח . ו/או מענק עד גובה 123,185₪.

רכישה מחברה ציבורית משכנת
הורים המבקשים לרכוש את הדירה בה הם 
מתגוררים בתנאי שכירות של חברה ציבורית 
לסיוע  זכאים  וכו')  (עמידר, עמיגור  משכנת 
ברכישתה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 

221,257₪ ומענק מרבי עד גובה 43,064 ₪
הורה מחוסר דיור שאין ולא הייתה בבעלותו 
זכאות  תעודת  ולו  מדירה  חלק  ו/או  דירה 
כמחוסר דיור ממשרד הבינוי, קיימת זכאות 
ומענק עד  221,257 שקל  להלוואה עד לסך 

123,185 שקל.
סיוע בהחלפת דירה

הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת דירה, 
החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא ומבקשים 
לקבלת  זכאים  יהיו  דירתם,  את  להחליף 
הלוואה ו/או מענק. גובה הסיוע הינו עד סכום 
ההפרש שבין מחיר הדירה הנמכרת ובין מחיר 
הדירה הנרכשת (בתנאי שמחיר דירה זו גבוה 
יותר), ועד לתקרה שנקבעה למטרה זו. גובה 
המענק  - עד 43,064 ₪. המענק יינתן בתנאי 
שמחיר הדירה הנמכרת לא יעלה על 839,160 
₪. גובה ההלוואה - עד סכום של 110,635₪. 
הורים זכאים להלוואה ולמענק. מתן המענק 
מותנה בכך שסכום מכירת הדירה אינו עולה 
על 1,600,000 שקל. הסיוע המרבי: מענק עד 
43,064 שקל, הלוואה 110,635 שקל. במקרה 
שבו הפער בין המכירה לרכישה נמוך מסכום 
הסיוע, יינתן סיוע עד לסכום הפער או ביחס 

חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

הביטחון  משרד  בסיוע  נעזרו  שלא  הורים 
לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
משכנתא  נטלו  והנוכחית  היחידה  דירתם 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות 
לצורך בדיקת זכאותם לקבלת הלוואה לכיסוי 
ההלוואה  המשכנתא.  של  מלא  או  חלקי 
תינתן בתנאי שתביא להפחתת סכום ההחזר 
החודשי של המשכנתא המקורית בשיעור של 
לפחות 20%. זאת, לאחר שהתבצעה פריסה 
יתרת המשכנתא  תשלומים מכסימלית של 
ע"י ההורה מול הבנק שיעורי הסיוע המרביים 
בהתאם  הינם  זו  למטרה  הלוואה  לקבלת 
221,257 ש"ח  לפירוט סכומי ההלוואות. עד 
כאשר המשכנתא ניטלה לצורך רכישת דירה 
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www.irgun.org.il ראשונה. ועד 110,635 ש"ח כאשר המשכנתא 
ניטלה לצורך החלפת דירה.

לכיסוי משכנתה שניטלה טרם האסון  סיוע 
לדירה  הזכאי  למגורי  הדירה  רכישת  לצורך 
מומש  לא  אם  דירה,  להחלפת  או  ראשונה 
נוספים  פרטים  דיור-  למטרת  סיוע  בעבר 

יינתנו על ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

הלוואה לשיפוצים תינתן בעקרון באופן חד 
פעמי עבור שיפוצים בדירה שבבעלות ההורה, 
לדירה בקיבוץ כאשר ההורה חבר קיבוץ או 
או  מוגנת  בשכירות  מתגורר  ההורה  כאשר 
בשכירות של חברה משכנת. הלוואה תינתן 
גם במקרים של שיפוצים, הרחבה קולקטיבית 
ברכוש משותף כחלק מהסיוע לשיפוץ. גובה 

ההלוואה הוא עד סכום של 57,421 ₪. 
57,421 שקל  לסך  עד  להלוואה  זכאי  הורה 
כולל  דירה בבעלותו או להחרבתה,  לשיפוץ 

להתקנת מעלית או מעלון.
מענק למעלית או מעלון

להורה  בניידות.  ממוגבלות  הסובל  להורה 
רפואיות המצריכות שימוש  הסובל מבעיות 
במעלית או מעלון. להורה מעל גיל 65. המענק 
ו/או  יינתן להורה שלא נעזר בעבר בהלוואה 
והוא מהווה  הדיור,  במענק לאחת ממטרות 
גובה המענק  דירה.  לסיוע בהחלפת  חלופה 

הוא עד 43,585 ₪.
נעזר  בדירה בבניין שבו מתגורר הורה שלא 
או  דירה  בעבר בסיוע לרכישת או להחלפת 

שפנייתו  ונמצא  משכנתא,  לכיסוי  בסיוע 
קיימת  הזכאות,  בתנאי  ועומדת  מתאימה 
 43,046 לסך  לו במענק עד  לסייע  אפשרות 
שקל. הזכאות, תינתן גם במצב שבו הוחלט ע 

התקנת מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

ניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי 
דיור לזמן מוגבל ותלוי במצב כלכלי משפחתי. 
למידע נוסף ומפורט באשר לתנאי הסיוע יש 

לפנות לעובד השיקום.

הנצחה
החזר מס על הוצאות הנצחה

לפי פקודת מס הכנסה, כל אדם שהקדיש כסף 
זכאי לקבל  בן משפחתו,  זכרו של  להנצחת 
30 אחוז מהוצאות ההנצחה  החזרים בשיעור 
מודעות  נסיעה,  הוצאות  אזכרה,  (הוצאות 
ניתן לקבל  וכולי). פרטים וטפסים  בעיתונים 
בפנייה לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים 

למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

הורים  7,663 ש"ח.   סכום המענק הוא בסך 
לקבל  זכאים  והטבות  תגמולים  המקבלים 
מפעל  במימון  לסיוע  חד-פעמית  הלוואה 
ל-  עד  הינו  ההלוואה  סכום  פרטי.  הנצחה 

.₪ 10,765
השתתפות בהוצאות האבל

זכאים למענק חד-פעמי להשתתפות  הורים 
יועבר  7,361 ₪. המענק  בהוצאות אבל בסך 
למשפחה על ידי נציג היחידה להנצחת החייל 

בין תום ימי "השבעה" ועד ,תום "השלושים".
חודשים   12 פעמית,  וחד  אוטומטית  ניתן 
לאחר הנפילה, ומשולם במסגרת התגמולים. 
משפחות שאינן מקבלות תגמולים מתבקשות 
לפנות למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק 

הינו 7,663 שקל.

שירותים סוציאליים
קבוצת תמיכה

וקבוצות  שכולים  להורים  תמיכה  קבוצות 
ידי  על  מוקמות  שכולים  לאחים  תמיכה 
ידי אנשי  העובדים הסוציאליים, ומונחות על 
מקצוע. הקבוצות מיועדות לסייע למשתתפים, 
ללוות אותם ולהקל עליהם בהסתגלות לחיים 
בצל האובדן. להצטרפות לקבוצת תמיכה יש 

לפנות לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
מתנדבים

מגייסים  באגף  הסוציאליים  העובדים 
ומפעילים מתנדבים לסיוע ותמיכה חברתית- 
מופנים  המתנדבים  במשפחות.  רגשית 
למשפחות ליצירת קשר אישי עם המשפחה, 
או עם אחד מבני המשפחה בהתאם לצרכיה. 
מקצוע.  אנשי  ידי  על  מונחים  המתנדבים 
לעובד  יפנו  מתנדב  עם  בקשר  המעוניינים 

הסוציאלי במחוז המטפל.
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זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
רכב רפואי העובר בירושה

יועבר לאחד  נכה שנפטר  רפואי של  רכב   •
משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

• שאיר של נכה, המחזיק ברכב ע"פ צו ירושה 
צו קיום צוואה, הרוצה למכור את הרכב  או 
לפני תום חמש שנים ממועד תאריך הרישום, 
על הרכב.  מיסים החלים  חייב בהחזר  יהיה 
על  החלים  המיסים  ע"פ  ייעשה  התחשיב 
יחסית  ובהפחתה  היציג כשהוא חדש  הרכב 
למס' החודשים שהחזיק הנכה ברכב (תחשיב 
כמפורט בסעיף 53 א, ב). מכירת הרכב לאחר 

תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת  נכה שנפטר   •
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 
תהיה  האלמנה  הביטחון"  משרד  או  המכס 
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 
יהיה  הרישום-  ממועד  שנים   5 תום  לפני 
עליהם להחזיר מס על הרכב, ללא פחת נוסף.

או  אלמנה  אחריו  השאיר  לא  הנכה  אם   •
יום   60 ילדים, חייבים היורשים האחרים תוך 
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
ופירוק  • אגף השיקום יממן רכישה, התקנה 
הרפואי  המכון  אשר  לרכב  אביזר  כל  של 
הנכה  כי  קבע  (המרב"ד)  בדרכים  לבטיחות 

חייב בו עקב נכותו המוכרת.
התקנת  לשם  ברכב  הנדרשים  השינויים   •
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. 
התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו רכב 

רפואי
• נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, אולם המכון 

לבטיחות בדרכים (המרב"ד) הגביל אותו עקב 
נכותו המוכרת, לכל אביזר למעט הגה כוח ו/

או גיר אוטומטי, זכאי למימון רכישה והתקנה 
של האביזר שהומלץ באישור המכון.

הנכה  שעל  המרב"ד  קבע  בהם  במקרים   •
ולעבור מבחן כשירות  נהיגה  לקבל שיעורי 
לצורך שימוש באבזור שהותקן, ימומנו אלה 

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

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

/ קבלה מקורית.
מגבלות  עקב  רפואי  רכב  התאמת 

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

המחייבת מתן פתרון הולם.
• נכה המבקש, עקב מגבלותיו, להתאים בפעם 
הוא  לו  היציג  רכב שונה מהרכב  הראשונה 
יעביר למחוז השיקום אליו הוא שייך  זכאי, 
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.
ידי הוועדה להתאמת רכב  • נכה שנבדק על 
לו רכב בהתאמה אישית, לא  ואושר  רפואי, 
יופנה בעתיד לבדיקה נוספת של הוועדה אלא 
הרפואי  במצבו  שינוי  או  אם חלה החמרה, 

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

הרכב.
ונכים   100%+ מיוחדת  נכות  בעלי  נכים   •
קטועי גפיים תחתונות, יופנו ישירות למהנדס 
רכב, ללא צורך בבדיקה בועדה להתאמת רכב.

סיוע משהב"ט ברכישת רכב בהתאמה 
אישית

נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש 
בהתאמה אישית זכאי לסיוע כדלקמן: סכום 
בהתאמה  החדש  הרכב  מחיר  בין  ההפרש 
בהתאמה  הישן  הרכב  מחיר  לבין  אישית 
(מתבסס  אישית במחירון משהב"ט, במענק. 
על סעיף 62 (3) (א-ב) להוראת הרכב הרפואי).

מערכת איתור לרכב
נכים הזכאים נכים הזכאים לרכב 2,000 סמ"ק 

זכאים להתקנת מערכת איתור  יהיו  ומעלה, 
ואיכון רכב (איתורן) ודמי מנוי שנתיים.

ידי  כיבוד המלצות רופא מומחה על 
רופאי אגף השיקום- ריענון

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

לקבלת סיוע.
הדין  משורת  לפנים  רפואי  טיפול 

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

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

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

לרופא המוסמך המחוזי.
תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 

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

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

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

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

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

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

30%- נכותו  מכוויות שדרגת  נכה הסובל   •
79%: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני). 
גפה  או  תחתונות  גפיים  שתי  פגוע  נכה 
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות 100%: 
אויר  זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני 
אויר  מזגן  או  אחד,  כל  כ"ס   2.5 מפוצלים 

דירתי בעלות של עד  ומתקן חימום  מפוצל 
 10 כ"ס. החלפה לאחר   2.5 אויר  מזגני  שני 

שנים לכל מתקן.
נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד מלא 
של היד ומתגורר בגפו, בעל דרגת נכות 100% 
ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי 2.5 כ"ס כולל 

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

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

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

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

בכל 5 שנים.
אחרי  רפואיים  מטעמים  הבראה 

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

כמפורט להלן:
5-14 ימי אשפוז – זכאי עד 7 ימים.

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

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

הרופא המוסמך המחוזי.
אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות   •

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

בירור והערכה רפואית.
• מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר 

משרד הביטחון.
• לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.

www.irgun.org.il
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    זכויות והטבות נכי פעולות איבה
 דיור

 שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון

 הערות כ"סה סידור ראשון דירה ראשונה זכאות

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

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

 (בסידור ראשון בעבר
 נכים פגועי רגליים  * 

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

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

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

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

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

 מענקי דיור לנכים

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

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

 מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים

שינויים להתאמת דירתו של נכה  
או דירת הוריו שהוא מתגורר בה 

 עמם

49%-20% 18,079 

 35%ומעלה או נכה  50%
 פגוע גפיים תחתונות

28,333 

שינויים להתאמת דירת הוריו של 
נכה משותק לביקורים בבית  

 הוריו

100%+ 28,333 

שינויים להתאמת דירה בתנאי  
או  /שכירות עבור נכה משותק ו

 החזרת דירה מושכרת לקדמותה

 28,333 מיוחדת+ 100%

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

108,686 

הטבות נלוות לדיור  
 (מיוחדת+ )100%

ביטוח שנתי  
/  למעלית
 מעלון

6,022 

 6,022 שער חשמלי

 1,800 דוד שמש

 1,600 קולטים

הלוואה  
 לשיפוצים

112,70
0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לפנות  לסוכנות הביטוח אלדד הר זיו  
 03-6374444:  בטלפון

  eldadins@gmail.com :ל"דוא

סיוע ברכישת דירה לנכים  
 (נכות מיוחדת+ )100%

 תשלום רמה

1 1,668,400 

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

 281תשלום 

 מענקים כלליים

 דמי חימום לנכים

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

 דמי קירור לנכים
 תשלום רמה

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

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

 5,833תשלום 

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

 צהרון קייטנה

1,423 338 

השתתפות בהוצאות נסיעה  
 לעבודה וללימודים לעיוורים

 1,811תשלום 

 אימון שעות הקראה לעיוורים

 21תשלום 

 מענקים מיוחדים לנכים

 תשלום רמה

1 750 

2 1,208 

3 1,811 

 נכים המקבלים תגמולי קיוםל –מענק חג 

 תשלום רמה

1 310 

2 621 

השתתפות במעון או צהרון לילדי נכה 
 ראש/פגוע נפש

 עצמית השתתפות תשלום

2,916 350 

 מענק תשלום מס הכנסה

 תשלום רמה אחוזי נכות

24% - 19% 1 244 

49% - 25% 2 1,234 

89% - 50% 3 2,335 

 סיוע לכיסוי חובות

 תשלום רמה

49% - 10%     37,430 

100% - 50% 56,780 

 רכב מדינה –ניידות 

 סכום רמה

1 4,195 

2 5,149 

עיוור המחזיק  3
 ברכב מדינה

2,328 

 דמי נסיעה –ניידות 

 סכום רמה

1 266 

2 370 

3 286 

 רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום

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

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

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

 רכב רפואי –ניידות 

 סכום רמה סכום רמה

 2,266.60 30+ד 1,144.50 5+ב

 2,440.96 40+ד 1253.50 15+ב

 2,644.82 (עיוורים) 25+ד 1,503.88 5+ג

 ניידות
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 מענק מעלית לנכים

 56תשלום 

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

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

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

 30,545( קוואדרופלגיםלמעט + ) 100%

 38,182( קוואדרופלגים+ ) 100%

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

 תשלום רמה

1 36,453 

2 32,590 

 מענקים כלליים

הטבות  -הוצאות אחזקת בית
+  100%נלוות לדיור נכה 

 (מיוחדת)
 תשלום רמה

1 9,312 

2 13,686 

3 4,661 

4 10,889 

 מענק לציוד משתחק

 תשלום רמה

1 904 

2 1,811 

 מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים

 תשלום רמה

1 2,108 

2 4,216 

 מענק נעליים שנתי

 תשלום רמה

1 787 

2 1,052 

3 1,573 

 184 עלות מרבית

 מענק ביגוד שנתי

 תשלום רמה

1 1,581 

2 3,160 

3 4,728 

4 2,645 

5 4,786 

לנכה עיוור בדרגת נכות ) 8
 +(100%מיוחדת 

1,153 

תשלומים   -שירותים סוציאליים
 לשירותים סוציאליים לנכים

 תשלום רמה

1 19,617 

2 65,287 

 השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

 88 התקנת טלפון

 10 העתקת טלפון

 2011מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 

החזר  רמה אחוזי נכות
 שנתי

79% - 10% )*( 1 375 

100% - 80% 2 409 

,  המיפלג - 100%
 ידיים 2פגוע 

3 496 

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

פרט  + ) 100%
 (  לעיוורים

4 1,043 

(  עיוורים+ ) 100%
 תשלום חודשי

מידי   412 5
 חודש

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

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

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

 מקרר חשמלי
1,584 

 מכונת כביסה
874 

 תנור אפיה
1,078 

 טלוויזיה צבעונית
1,011 

ציוד רפואי שנתי לנכים  
 +100%בדרגת נכות 

 תשלום רמה

1 3,361 

2 3,379 

מענק שנתי לציוד ביתי  או  
מוצאי חשמל   4השתתפות ברכישת 
 לנכים

 תשלום רמה

1 685 

2 988 

3 685 

4 988 
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 35% –תגמול פרישה מוקדמת מ 
 ומעלה

 יקבל סך  פרש בגיל  
59 – 50   3,370.85 

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

 משקולות -עזרת הזולת 
 סכום   ' מס מש אחוזי נכות  

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

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

 ₪ 78.38= משקולת. 1

 (ר"תט)תגמול טיפול רפואי 

 +נשוי  נשוי/ רווק  תקנה

 7,546.13 5,817.38 1א  14

 4,363.03 כפוף 15

  4א  14
 השלמה

2,913.26 3,768.49 

 תגמול נצרך

 עם ילדים ללא ילדים

 9,558.43 8,611.73 59%עד 

 10,451.73 9,505.04 100% –עד 

100% + 11,112.98 12,059.68 

 חוסר פרנסה

 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2,794.35 4,084.06 

39% - 19% 4,084.06 5,817.38 

100% - 
40% 

5,817.38 7,546.13 

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק  
 רכב בסיסי

 (משאית ,מסחרית, מונית)

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

 (17,500למוניות בלבד עד )

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

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

 תגמולים

10% 446.65 60% 2,679.91 

15% 669.98 70% 3,126.56 

19% 848.64 80% 3,573.22 

20% 893.30 90% 4,019.87 

30% 1,339.96 100% 4,466.52 

40% 1786.61 100%+ 6,253.13 

50% 2,233.26 

1% =44.6 

 ר"חפבגובה  מ"תג

אחוזי 
 נכות

 +נשוי  נשוי רווק

39% - 
10% 

5,021.60 5,574.9
9 

7,148.24 

100%  
- 40% 

6,494.24 6,974.4
5 

8,419.65 

הכשרה / תגמול דמי קיום השכלה גבוהה  
 מקצועית

 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2,794.35 4,084.06 

39% - 19% 4,084.06 5,817.38 

100% - 40% 5,817.38 8,149.82 

כלכלי / הלוואות לשיקום עצמאי 
 ראשון  

 תשלום   אחוזי נכות  

24% – 20%   16,920   

34% – 25%   27,175 

49% – 35%   53,080 

69% – 50%   106,785 

99% – 70%   129,190 

100% +– 100%   161,130 

 תגמולים



70

50

www.irgun.org.il
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