מידעון ארגון נכי צה“ל
גליון מס‘  - 3יום השואה ,אפריל 2020

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
דבר יו“ר ארגון נכי צה“ל

עו“ד עידן קלימן

חברות וחברי ארגון נכי צה"ל היקרים שלום רב,
משבר הקורונה הוא מהמשברים הקשים שידענו ,אך כזה שגם
הביא עמו הזדמנויות לחשיבה ועשייה יצירתית  -אחד מהם
הוא הידיעון של ארגון נכי צה"ל ,שנולד מהרצון להביא
בפניכם מידע עדכני ועדכונים שוטפים דווקא בימי המשבר.
אני שמח לשלוח אליכם את הגיליון השלישי המתמצת את האתגרים עמם אנו מתמודדים ,לצד
רגעי הסולדריות והאחווה מחממי הלב ,שכל כך מאפיינים את הארגון המיוחד שלנו.
חג הפסח ,שנחגג לראשונה במתכונת שונה ומצומצמת מזו שאנו רגילים אליה ,הסתיים ואנו
נמצאים פסע לפני ימים מכוננים בלוח השנה של מדינת ישראל והעם היהודי כולו  -יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום העצמאות.
חובתנו המוסרית לזכור את פצועי צה"ל ניצולי השואה ,אשר התגייסו לצה"ל שנים ספורות
לאחר תום מלחמת העולם השנייה .חלקם נצר אחרון למשפחתם ,לקהילתם ולעירם .הם עלו
ארצה בדרך לא דרך ,לחמו במלחמת העצמאות ושילמו מחיר יקר על תקומת עם ישראל
בארצו.
ביום זה נזכור גם את חברינו פצועי צה"ל שהם דור שני לניצולי השואה .קשה לתאר את שעבר
עליהם ועל בני משפחתם עם פציעתם ואת שעובר עליהם לעיתים מידי יום במסע השיקום.
משפחות אלו הן הפנים היפות של מדינת ישראל ושל עם ישראל והם חלק אחד מפסיפס
הסיפורים האישיים השזורים בסיפור בניין המדינה.
ארגון נכי צה"ל גאה להוציא מידי שנה משלחת של נכי צה"ל לפולין .המשלחת מצדיעה לניצולי
השואה ומוקירה את זכר הנרצחים .עוד לפני המשבר ,בספטמבר האחרון ,הספקנו להוציא
משלחת שמנתה  45נכי צה"ל ,בראשות יו"ר הוועד הארצי והוועידה הארצית של ארגון נכי צה"ל
וקרן נכי צה"ל ,שמעון נבון.
אנו מצדיעים לניצולי השואה ונתייחד עם זכר הנרצחים .לעולם לא עוד!
אנו מייחלים ומצפים לחזרת חברי הארגון לשגרת פעילות בבתי הלוחם ומייחלים לראות את
הבתים הללו שוקקי חיים כפי שהיו  -לראות את הפעילות הענפה במועדון גילאון ובחוגים ,לשמוע
את גלגלי המכונות בחדר הכושר פועלים ,לראות את מסלולי השחייה בבריכה תפוסים על ידי
שחיינים ,את בריכת ההידרותרפיה שוקקת פעילות כמו גם מכון הפיזיותרפיה ,את השיחות
במסעדה ומעל הכל את החיוכים במסדרונות ועוד.
על מנת לאפשר את כל אלה אנו ממשיכים בתחזוקת מתקני בתי הלוחם ומנצלים את הזמן הזה
לביצוע עבודות שיפוץ הכרחיות .אנו מודים לכם על תמיכתכם ושותפותכם במיוחד בעת הזו.
קראו את הריאיון המצורף עם מנהל אגף זכויות ורווחה ,אבנר גולן ,על הפעילות בימי המשבר
ועל ההיערכות לחזרה לשגרה.
אני מבקש להודות לכל חבריי להנהגת הארגון ,מנכ״ל הארגון לעובדות והעובדים הנהדרים
שלנו ,לאגודות הידידים בישראל ובעולם ,למתנדבות והמתנדבים המסורים ולכל מי שעושה
בימים אלו לילות כימים על מנת להקל על המצב בעת משבר הקורונה.
באהבה גדולה,
עו"ד עידן קלימן
יו"ר ארגון נכי צה"ל
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משלחת ארגון נכי צה״ל מצדיעה לזכר השואה
 45נכי צה״ל יצאו במשלחת מיוחדת לפולין ולמחנות ההשמדה
בחודש ספטמבר האחרון
צילום ועריכה :יוני זוננשיין

בין חברי המשלחת :שני לוחמים בדואים,
נכי צה״ל ,שנפצעו בזמן שירותם
ארגון נכי צה"ל זוכר את ששת המיליונים שנספו
בשואה ומצדיע לניצולי השואה.
מסע מרגש שממחיש יותר מכל את הביטוי
״משואה לתקומה״ ,התקיים בחודש ספטמבר
האחרון על אדמת פולין .משלחת ארגון נכי צה״ל
יצאה למסע ההיסטורי ,המחבר בין העבר הכואב
בו העם היהודי נלחם על מנת לשרוד וההווה ,בו
מדינת ישראל חיה וקיימת ,חיילי צה"ל שומרים
על המדינה ועל אזרחיה ונפצעים במהלך ההגנה
על המולדת.
את המשלחת ,המונה  45פצועי צה״ל בגילאי
 ,20-70הוביל שמעון נבון ,יו"ר הוועד הארצי של
ארגון נכי צה"ל.
שמעון היה קצין בסיירת גולני ,ונפצע באורח קשה
מאוד במהלך סיור שגרתי בו השתתף בזמן שרות
מילואים בגזרת חברון בשנת .1988
בין המשתתפים במסע ,היו גם שני לוחמים
בדואים.
עבור א׳ ,לוחם בדואי אשר נפגע ממטען בעזה
בעת שירותו ,ההשתתפות במסע הייתה חשובה
מאין כמותה" :לא היה לי ספק כי כדאי וחשוב
לקחת חלק במסע שכזה .אנחנו לומדים על
מורשת העם היהודי ,מלמדים אותה אחר כך
בבית ,את הילדים ואת הקהילה ,ועל ידי כך
מחזקים את קשר הדם בין העמים .אנחנו מרגי־
שים חלק מעם ישראל וכמי שלוקחים חלק בהגנה
על המדינה ,אנחנו גם צריכים להכיר ולדעת את
העבר של העם הזה ומה היו התהליכים שהובילו
להקמת המדינה".
שמעון נבון ,יו״ר הוועד הארצי של ארגון נכי צה״ל
וראש המשלחת אמר בתום המסע כי ״ישנם סוגים
שונים של מסעות לפולין ,אך אחד המסעות
החזקים ביותר ,שמעבירים באופן עצמתי את
היסטוריית העם היהודי והקשר לעם ומדינת
ישראל כיום ,הוא המסע של משלחת ארגון נכי
צה"ל .אנחנו ,ששילמנו בגופנו ובנפשנו למען
שלומה וביטחונה של מדינת ישראל ,גאים להגיע
לכאן ,על אף קשיים פיזיים ואחרים שאנחנו חווים,
ולהצדיע לזכר נספי שואה״.
מומלץ לצפות בסרטון המלא:
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אגודת הידידים של ארגון נכי צה"ל בישראל

קמפיין סיוע לחברי הארגון
משבר הקורונה הנמצא בעיצומו ,הותיר את
האוכלוסייה הנתמכת מבין נכי צה"ל ללא
אפשרות להסתייע בגורמים בהם היו תלויים
לצורך הצטיידות והכנת מזון.
אנו ,בארגון נכי צה"ל ובאגודת הידידים ,ניצבים
לצידם של חברינו ובימים האחרונים בפתחנו
בקמפיין מיוחד ,לגיוס  3,000ארגזי מזון
שיאפשרו לחברינו הזקוקים לכך לצלוח את
הימים הקשים האלו.
עדי שטראוס ,יו"ר אגודת הידידים של הארגון:
"יש לי הזכות להיות חלק מאגודת הידידים
ולסייע בתקופה המאגרת שפקדה אותנו.
אנו מודים לשותפים רבים מענף המזון ושותפים
אחרים שהתגייסו בכדי לעזור ולהכין חבילות
מזון בימים אלו.
בשמי ובשם אגודת הידידים אני מאחל לכולנו
ימים שקטים וטובים שנצא מהתקופה הזאת
מחוזקים ומאוחדים .אנחנו כאן עבורכם ואתכם
ומחכים כבר להיפגש בבתי הלוחם ולשוב
לשגרה הברוכה".
עדי שטראוס
יו״ר אגודת הידידים של ארגון נכי צה״ל
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ארגון נכי צה״ל במחאה חריפה כנגד נייר העמדה

״תעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה״
ארגון נכי צה״ל במחאה חריפה כנגד נייר העמדה ״תעדוף חולים קשים בתקופת מגפת
הקורונה״:
״מביעים שאט נפש וזעזוע .זהו עוול מוסרי כבד .נייר העמדה הוא אות קלון למדינת ישראל
והתנהלותה בימי משבר״.
ארגון נכי צה״ל במחאה חריפה כנגד נייר העמדה ״תעדוף חולים קשים בזמן מגפת הקורונה״.
במכתב ששלחו ראשי הארגון לראש הממשלה נכתב:
״אנו מבקשים להביע שאט נפש וזעזוע מנייר העמדה לתעדוף חולים קשים בתקופת מגפת
הקורונה ,כפי שפרטיו פורסמו בכלי התקשורת.
נחרדנו לקרוא כי נייר העמדה המפלה של משרד הבריאות ,המתעדף את חייהם של אלו אשר
מסוגלים לעבוד ורמת התניידותם אינה מוגבלת ,על פני אלו אשר ׳מרותקים לכיסא ברוב שעות
היום׳.
אנו ,נכי צה"ל ,אשר הקריבו את שלומם ובריאותם הפיזית והנפשית למען ביטחון מדינת ישראל
ואזרחיה ,מוגדרים היום ,על ידי אותה מדינת ישראל עצמה ,כסרח עודף אשר מתועדף בתחתית
הרשימה בבואו לקבל טיפול מציל חיים ,באם יזדקק לכך.
מדובר בעוול מוסרי כבד ובהתפרקות ערכית של מדינת ישראל מאחד מנכסיה הבולטים ביותר -
הדאגה והחמלה כלפי כל אזרח ישראלי באשר הוא...
אדוני ,אנו קוראים לך לבטל לאלתר את ההמלצות המדוברות ,אשר פוגעות פגיעה אנושה בכל
ציבור האנשים עם מוגבלויות במדינת ישראל ונכי צה״ל בפרט.
נייר העמדה הוא אות קלון למדינת ישראל והתנהלותה בימי משבר .טוב שלא היה בא לעולם
כלל״.
מצ״ב המכתב המלא:
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עדכון זכויות ופעילות אגף השיקום
מנהל אגף זכויות ורווחה בארגון נכי צה“ל

אבנר גולן

ארגון נכי צה"ל נערך לחזרה מדורגת לשגרה ופונה בימים אלו לאגף שיקום נכים במשרד
הביטחון ,על מנת לתעדף את הנושאים הראויים לטיפול מיוחד
המציאות שנכפתה עלינו עם התפרצות נגיף הקורונה ,מחייבת היערכות מיוחדת של אגף
שיקום נכים בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל ,לקביעת סדר עדיפויות למתן מענה מהיר לכלל
הנכים ובכל הסוגיות ,נוכח השבתה חלקית של פעילות האגף וצפי לפניות רבות מהרגיל
בהמשך.
הארגון מגיש בימים אלו לאגף שיקום נכים את התייחסותו לנושאים הראויים לתיעדוף מיוחד
כבר כעת ,עם הקלת ההגבלות שקבעו ע"י משרד הבריאות ,ובוודאי בעת חזרה מלאה
לשגרת עבודה כבעבר.
בין הנושאים שהועלו הארכת תוקף ההפניות הרפואיות ,מתן אורכה מנהלית נוספת בכל
הקשור בתשלום תגמולי קיום-מחיה ,קיום וועדות רפואיות ,המשך טיפול פרטני לכל נכה
שזכאי לחונכות ,תגבור כוח אדם מקצועי בכל הקשור בשיקום ותעסוקה לנוכח גל הפניות
הצפוי בעקבות פיטורי עובדים ובכללם נכי צה"ל שאיבדו את פרנסתם ,טיפול בכל הנושאים
הנוגעים לתחום הרווחה ונושאים רבים נוספים.
כמו כן ,בעקבות המשבר ביקש הארגון להקים צוות היגוי מקצועי בהשתתפות נציגי אנ"צ על
מנת לבחון את נזקי הקורונה והשפעתם על נכי צה"ל ,בדגש על מתן תמיכה ופתרונות
לנושאים כגון :פיטורים מעבודה וקושי להיקלט במקום עבודה אחר ,קריסה בלימודים עקב
מצוקה נפשית ,סיוע בכיסוי חובות ועוד.
בעקבות פעילות הארגון:
מענק חד פעמי בסך  ₪ 500בעקבות משבר הקורונה שולם לנכי צה״ל
אנו שמחים לבשר ,כי לאחרונה שולם מענק חד פעמי לאזרחי המדינה ובכללם גם
לנכי צה"ל.
המענק לכלל האזרחים שולם באמצעות המוסד לביטוח לאומי ,למעט נכי צה"ל
שלהם שולם המענק על ידי משרד הביטחון בכפוף לסייגים שלהלן:
נכה/ת צה"ל שזכאי/ת לקצבת אזרח ותיק )קצבת זקנה( או לקצבת נכות כללית
מהביטוח הלאומי בגין אירוע אחר שאינו קשור למשרד הביטחון ,לאלו שולם המענק
על ידי הביטוח הלאומי על מנת למנוע כפל תשלום.
לנכי צה"ל שקיבלו את המענק באמצעות משרד הביטחון ,יופיעו בתלוש התגמולים
של חודש אפריל שישולם בתחילת מאי ,שתי שורות ,האחת תשלום
מפרעה/מקדמה של  ₪ 500ושורה שניה ניכוי התשלום.
על מנת למנוע אי הבנות ,מדובר בסכום ששולם כבר לנכים בהעברה בנקאית
באמצע חודש אפריל .משרד הביטחון חייב לדווח על התשלום באמצעות תלוש
התגמולים בצורה של הפקדה וניכוי.
אנו מודים לח״כ עוזי דיין על שפעל רבות לקידום הנושא ולראש הממשלה על
ההיענות המהירה.

נמשיך ונעדכן בהקדם ונקווה לחזרה לשגרה ברוכה מהר ככל האפשר ):
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@EVE STORIES
אם היה אינסטגרם לילדה בשואה
מבוסס על סיפור אמיתי
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