
חברות וחברים יקרים,

עם בוא האביב ונוכח משבר הקורונה, ברצוני לאחל לכם ולבני משפחותיכם 
בריאות איתנה. 

תחושת השייכות וערכי הסולידריות החברתית, רוח נתינה והערבות הדדית מפעפעים 
בלב עשייתו של ארגון נכי צה"ל משך השנה כולה; אך באים לידי ביטוי ביתר שאת 

דווקא בעת הזו  – ובהם טמונה עוצמתו ואחדותו של העם היפה שלנו.  

כידוע לכם, עם פרוץ משבר הקורונה נאלצנו לסגור את בתי הלוחם ברחבי הארץ, אך כידוע לכם, עם פרוץ משבר הקורונה נאלצנו לסגור את בתי הלוחם ברחבי הארץ, אך 
עבודתנו לא חדלה – נהפוך הוא, היא קיבלה פנים חדשות ושונות.   

המשכנו לפעול במרץ, במטרה להעניק סיוע לחברי הארגון ברחבי הארץ בדרכים 
רבות וברצוני לשתף אתכם בעשייה הענפה של השבועות האחרונים:  

• מחוזות הארגון החלו במבצע שיחות טלפון יזומות לנכי צה"ל מעל גיל 60, נכים , נכים 
קשים, נכים הסובלים מפוסט טראומה ואחרים, על מנת לוודא כי לא חסר לחברים 
דבר; במטרה לשמוע על המצוקות ועל הצרכים מהשטח וכדי להיות אוזן קשבת 
ולהעניק תמיכה בימי המשבר. כל בעיה ומצוקה מטופלת מידית. עד כה בוצעו 

למעלה מ- 10,000 שיחות והיד עוד נטויה!   

• מחוזות הארגון היו פתוחים לראשונה גם במהלך חול המועד והם ממשיכים לספק 
מענה לכל פניה.  

• מבצע "קמחא דפסחא" שהתבצע השנה יחד עם אגודת הידידים, התקיים במרוצת • מבצע "קמחא דפסחא" שהתבצע השנה יחד עם אגודת הידידים, התקיים במרוצת 
הימים שקדמו לחג ובמסגרתו חולקו למעלה מ- 1,000 ארגזי מזון לנכי צה"ל שידם 
אינה משגת. מחוזות הארגון רכזו את ארגזי המזון והמתנדבים שלנו בשטח, ביניהם 
נכי צה"ל צעירים, עברו מדלת לדלת על מנת להבטיח שלא תישאר ולו משפחה אחת 
שלא יהיה לה כיצד לקיים את החג. בימים אלו אנו נערכים לחלוקה ועזרה נוספת, 

נוכח המשך המשבר.  

• אגודת הידידים של הארגון בישראל נרתמה למבצע גיוס ערכות מיגון וציוד לנכים • אגודת הידידים של הארגון בישראל נרתמה למבצע גיוס ערכות מיגון וציוד לנכים 
הקשים. בקרב נכי צה"ל הקשים התעוררה בעיה, נוכח הטיפול האינטנסיבי שהם 
מקבלים מהמלווים הסועדים אותם. הלכה למעשה, מגיעים המלווים אל הנכים 
מבחוץ והם חושפים ומסכנים את הנכים הפגיעים ביותר. משרד הביטחון אינו מספק 
לנכים את אמצעי המיגון הדרושים ויש בכך סכנת חיים של ממש. על מנת לתת פתרון 
מידי לבעיה, נערך מבצע גיוס של תרומות כספיות ותרומות של ציוד מיגון. מתנדבי 
הארגון אספו את התרומות והכינו ערכות לנכים. הערכות נשלחו למחוזות הארגון 
ובימים אלה נערך מבצע חלוקה שכל מטרתו להבטיח את שלומם ובריאותם של ובימים אלה נערך מבצע חלוקה שכל מטרתו להבטיח את שלומם ובריאותם של 

החברים.   

• ארגון נכי צה"ל משתף פעולה עם עמותת "ידידים-סיוע בדרכים" שמסייעים לנכים 
וקשישים מרותקים לביתם בהצטיידות במזון ובתרופות.    

• הארגון בקשר ישיר עם פיקוד העורף שקיבלו את פרטיהם של נכי צה"ל עריריים, 
(באישורם). פיקוד העורף שולח לבתי החברים צוותים של חיילים שמשוחחים עם 

החברים ומשאירים ערכות ציוד.  

• מטה הארגון ממשיך לפעול כרגיל מול אגף השיקום להתאמת הסיוע לחברים בעת 
הזו; כך הובטחה העברת תשלומים כסדרם, אספקת תרופות וטיפולים אישיים לנכים.  

• לאור דרישת הארגון והירתמותו של ח“כ עוזי דיין אושר מענק חד פעמי בסך 500 ₪ 
לכל נכה צה"ל.    

• הליך קבלת והעברת הלוואות לחברים מבוצע באופן מזורז כדי להקל על החברים • הליך קבלת והעברת הלוואות לחברים מבוצע באופן מזורז כדי להקל על החברים 
הזקוקים להלוואה – במקרים חריגים הועברה ההלוואה באמצעות העברה בנקאית 
לנכה צה"ל חולה קורונה המרותק לביתו, ובמקרים אחרים דאגנו לחברים לקבלת 

המחאה אישית.   

• אנו מפיצים מסרונים ומידעונים בשיטת דיוור חדשנית, באמצעות כתובות דוא"ל 
ומסרונים לחברי הארגון, על מנת לשמור על קשר ולעדכן בשירותי הארגון ובפעילויות 

בעת הזו.    

• הנהגת הארגון כולה ומנכ״ל הארגון, אשר ממשיכים עבודתם במשרה מלאה החליטו • הנהגת הארגון כולה ומנכ״ל הארגון, אשר ממשיכים עבודתם במשרה מלאה החליטו 
להתגייס למאמץ והורידו בימים קשים אלו את שכרם ב- 50%, עד לתום המשבר. 

אני מבקש מכאן לחזק ולהודות לכם מקרב לב על השותפות ועל התמיכה לכל אורך 
הדרך וכמו כן, להודות למנכ“ל ולחבריי בהנהגת הארגון על מסירותם ופועלם הנמרץ 

בימים אלו, לעובדי הארגון המסורים ולמתנדבים הרבים.    

אנחנו ממשיכים לפעול למענכם בשגרה ובחירום - יחד נעבור את המשבר.  
כוחנו באחדותנו.    

בברכת בריאות טובה, בברכת בריאות טובה, 

עו"ד עידן קלימן 
יו"ר ארגון נכי צה"ל 


