
גליון מס‘ 5 - מאי 2020

חברות וחברים יקרים,

משרד  הנחיות  עדכון  ועם  העצמאות,  ויום  הזיכרון  יום  בתום 
עדים  אנו  באוויר.  החגים"  "אחרי  של  אווירה  ישנה  הבריאות 

לניצנים של חזרה לשגרה ברוכה לצד הקלות בהגבלות. 

בהתאם, גם אנחנו בארגון נכי צה"ל, יכולים לדווח בשמחה על 
חזרה מדורגת לשגרה ולפעילות, כמובן בכפוף ותוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. 

לשגרה!

1
כנסו לאתר        ולפייסבוק        שלנו

מידעון ארגון נכי צה“ל

שלכם ועבורכם באהבה,
עידן קלימן

יו"ר ארגון נכי צה"ל

דבר יו“ר ארגון נכי צה“ל
עו“ד עידן קלימן

לפעילות  שבים  הכושר  ואימוני  הפראלימפי  הספורט  מכשירים,  פילאטיס  הפיזיותרפיה,  טיפולי 
ובתוך כך בתי הלוחם, שעברו שיפוצים ושדרוגים בימים בהם היו סגורים, מתחילים לפתוח את 

שעריהם. 
אני תקווה, כי כבר בימים הקרובים יהיו הקלות נוספות שיאפשרו לנו לשוב לפעילות מלאה בבתי 
הלוחם. אנו מייחלים ליום בו ישובו הבתים הללו להיות מלאים בפעילות השוקקת ובחיים השלמים 

שהתקיימו בהם. 
עוד על החזרה המדורגת לשגרה תוכלו לקרוא בידיעון זה. 

בימים אלו אגודת הידידים של הארגון נמצאת בעיצומו של פרויקט לגיוס תרומות ולחלוקה של 
בשלושה  מזון  סלי   3,000 יחולקו  הפרויקט  במסגרת  משגת.  אינה  שידם  צה"ל  לנכי  מזון  סלי 
סבבים לנכי צה"ל הזקוקים לכך. הסבב השני יהיה לקראת חג שבועות. זה המקום להודות ליו"ר 
לטובת  המלאה  וההירתמות  היוזמה  על  האגודה  ולחברי  שטראוס  עדי  מר  הידידים,  אגודת 

הפרויקט. 

משבר הקורונה נתן וממשיך לתת את אותותיו על החברה הישראלית ועל העולם כולו. אנו עדים 
לרגעים של משבר וקושי לצד רגעים מרגשים של הושטת יד ורעות. כוחנו באחדותנו, בערכים של 
ערבות הדדית ונתינה שכה מאפיינים את העם היפה שלנו. בתוך כך, גם אנחנו, בארגון נכי צה"ל, 
עומדים על המשמר ועושים הכל על מנת להמשיך ולספק לכם, החברים היקרים, את הטיפול 

המסור ואת השירותים ברמה הגבוהה ביותר בימי שגרה ובעתות משבר. 

נמשיך ונעדכן בכל התפתחות ונאחל לכם ולבני ביתכם בריאות איתנה וחזרה טובה ומהירה 
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בתי הלוחם חוזרים לפעילות!
אנחנו שמחים לעדכן כי בתי הלוחם בתל אביב, ירושלים, באר שבע וחיפה

חוזרים לפעילות!

להלן כמה עדכונים מבתי הלוחם בנוגע לחזרה המדורגת לפעילות:

בימים  לטיפולים  משובצים  כבר  רבים  וחברים  הפיזיותרפיה  מכון  נפתח   5.5 שלישי  ביום 
הקרובים.

חדר הכושר נפתח גם הוא החל מיום שלישי 12.5 - ההרשמה תתבצע על בסיס מקום פנוי. 

החלו  כי  גם,  לעדכן  שמח  אביב  בתל  הלוחם  בית 
ונפתחים אימוני הכדורסל  אימונים במגרש הטניס 
לקבוצות הבית, אימוני המטווח, כדור השער וטניס 
ענפים.  ועוד  עוד  ייפתחו  הקרובים  בימים  השולחן. 
חשוב להבהיר כי האישור לחזור ולהתאמן הוא רק 

עבור ספורטאים הרשומים באיגודים.

בבית  הבית  שמסעדת  גם,  לבשר  שמחים  אנו 
הלוחם בתל אביב נפתחה לטובת משלוחים עד בית 

החברים.
יתבצעו  המשלוחים  הקרובים  בימים  כפיילוט, 
ולאחר  ורמת השרון  לחברים תושבי ת"א, הרצליה 

מכן נרחיב את אזורי המשלוחים.

ללא  הלוחם  בית  עובדי  פעלו  האחרונים,  בימים 
הלוחם  בית  את  ולהכשיר  להכין  מנת  על  לאות 
לפתיחה המחודשת ולאפשר את פתיחתו בהתאם 

להנחיות המחמירות של משרד הבריאות.

בנוסף, בית הלוחם עבר שיפוץ ושדרוג, על מנת להיות ערוך ומוכן כראוי עבור החברים, ברגע 
שתתאפשר פתיחתו. 

וחיטוי של מאגר המי השתייה של בית הלוחם, שדרוג מערכת  ניקוי  בין היתר נערך שיפוץ, 
פיזור המים בבריכה האולימפית, תיקון ושדרוג מערכות בחדרי מכונות של הבריכות, הוספת 
מערכת פינוי מים בחרום לחדר מכונות בריכה, חיטוי כל חדרי הבניין, בדגש על חדרי כושר, 
בבריכה  המים  פיזור  מערכת  שדרוג  לשגרה,  לחזרה  כהכנה  וחוגים  פיזיותרפיה  פילאטיס, 

טיפולית וחיטוי רצפות בבריכה טיפולית אולימפית ובריכת פעוטות. 

בית הלוחם תל אביב

חדר כושר בבית הלוחם תל-אביב

אימון כדורסל בבית הלוחם תל-אביב

חדר כושר בבית הלוחם תל-אביב

כנסו לאתר        ולפייסבוק        שלנו

חדר כושר בבית הלוחם תל-אביב

פילאטיס מכשירים בבית הלוחם תל-אביב פילאטיס מכשירים בבית הלוחם תל-אביב

https://bh-tla.inz.org.il/
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בית הלוחם ירושלים

ההנהלה  חברי   .zoom אפליקציית  באמצעות  הנהלה  ישיבת  התקיימה   7.5.2020 ה'  ביום 
עודכנו על ידי יו"ר הארגון , מ"מ יו"ר הארגון והמנכ"ל על הפעולות בהם פעלו. זה כלל יצירת 

קשר עם כל חברי הארגון, שגילם עולה על 60, אספקת ציוד וחומרי חיטוי והיגיינה וכו'.

בית הלוחם החל בפעילות מדורגת עם פתיחת פעילות לחוגי ספורט תחרותי בלבד, על פי 
כדי להכין את  צוות קטן חזר לפעילות  והספורט.  ומשרד התרבות  הנחיות משרד הבריאות 
הבית לפעילות זו. ביום חמישי התקיימו אימונים של קבוצות הטניס , טניס שולחן , חץ וקשת 

ופטאנק. ביום שלישי התקיים אימון של כדורסל בכ"ג ויתווספו טניס כ"ג, כדורעף וכו'. 

להלן רשימת החוגים והקבוצות שהחלו או יחלו את פעילותם: 
טניס שדה, טניס שדה כסאות גלגלים , טניס שולחן , טנ"ש כ"ג, אופני שטח, אופני ידיים , חץ 

וקשת , פטאנק, בדמינטון , כדורעף , כדורסל בכ"ג, ומטווח קליעה.

מכון הפיזיותרפיה החל במתן טיפולים מיום ד' 06.05.20. מנהלת המכון יצרה קשר עם כל 
המטופלים ונקבעו מועדים חברים שאינם בקבוצות הסיכון. 

לאחר שאושר לפתוח את חדרי הכושר ופורסמו התקנות בעניין, נערך בית הלוחם לפתוח את 
הנחיות  תחת  ויפעל   12.5.20 שלישי  יום  היום,  לפעילות  נפתח  הכושר  חדר  הכושר.  חדרי 
משרד הבריאות. חדר הכושר ייפתח לכל החברים והשימוש בו לא יוגבל לנכים בלבד. הנהלים 
וחצי  שעה  בנות  יהיו  האימון  יחידות  כבעבר.  יישארו  במתקנים,  בשימוש  בעניין  הקבועים 

ולאחר מכן תהיה הפסקה  30 דקות. בכל "קפסולה" יתאמנו 30 משתתפים. 

נתקבל אישור להכין את  בריכת השחייה לטיפולי הידרותרפיה ושחייה תחרותית. אין אישור 
שבין  בשבוע  לעיל  שמצוינת  לפעילות  תפתח  הלוחם  בית  שבריכת  ייתכן  מלתחות.  לפתוח 

ה-24 ל-30 במאי. לא קיים אישור עדיין לשחייה חופשית. 

”קפסולות“  במסגרת  לשיגרה  חוזרת  היא  אף  מכשירים,  לפילאטיס  בסטודיו  הפעילות 
והמדריכות יהיו בקשר עם המתאמנים וכך גם טיפולי ריפוי בעיסוק. 

יחזרו לעבוד במסגרת של 75%  וישובו לעבודה מחל"ת,  עובדים, שעבדו במשרה מליאה, 
מהיקף משרתם. 

בית הלוחם ירושלים נערך על פי ההנחיות לפעילות תחת קורונה. 
ובביצוע  האחזקה  עובדי  של  פיקוח  תחת  והאולמות,  הכיתות  בכל  התבצעו  חיטוי  עבודות 
חברת הניקיון. הוקמו 10 עמדות חיטוי בבית הלוחם. לכל מאמן ניתנה ערכת מיגון שכוללת 

מארז מסכות, מארז כפפות, אלכוג'ל לחיטוי ידיים, תרסיס חיטוי ודלי עם מטליות לחיטוי.  

לצורך  פעמיים  נפגשה  ירושלים  הלוחם  בית  של  טראומה)  פוסט-  (נפגעי  "אחיעד"  קבוצת 
עבודות ניכוש וטיפוח גינת הירק השיקומית. 

כנסו לאתר        ולפייסבוק        שלנו

אופני שטח בבית הלוחם ירושלים חדר כושר בבית הלוחם ירושלים

אימון פטאנק בבית הלוחם ירושלים טניס שולחן בבית הלוחם ירושלים

חץ וקשת בבית הלוחם ירושלים חדר כושר בבית הלוחם ירושלים

https://bh-j.inz.org.il/
https://www.facebook.com/groups/beit.halochem.jerusalem/
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בית קיי

בבית קיי בוצעו עבודות שיפוץ בבריכת ההידרותרפיה, בזמן שהבית עמד סגור.
הבריכה רוקנה ממים ובוצע בה שיפוץ נרחב. לאחר מכן בוצע שיפוץ במלתחות, הכולל ריצוף 

וטיפול בשירותים.

החל מתאריך 3.5.20 בוצעו הכנות במכון הפיזיותרפיה לחיטוי, ניקיון יסודי וטיפול במכשירים, 
כולל החזרת מכשיר "זרמים" שהגיע מתיקון. במקום בוצעו עבודות גיזום על ידי הגנן.  

בית הלוחם באר שבע

בתקופה האחרונה, בית הלוחם באר שבע נערך גם הוא לפתיחה מחודשת של שעריו. 
איטי  באופן  לשגרה  החזרה  גלגלי  את  להניע  להתחיל  הארגון  במטה  הוחלט  מ-1.5  החל 

ומסודר.

לעבודה הוחזרו מנהל הבית, מנהל אחזקה, מנהלת חשבונות, מנהלת תחום טיפולי, מזכירת 
אגף הספורט, מזכירת הפיזיותרפיה ועוזרת מנהל הבית. 

בשלב ראשון הוחלט להחזיר את טיפולי הפיזיותרפיה וחלק מפעילות הספורט התחרותי. 
החל מה- 6.5 התחלנו את טיפולי הפיזיותרפיה. החל מה- 10.5 החלו אימוני קבוצות ספורט. 
ישנן  והספורט.  התרבות  משרד  והנחיות  הבריאות  משרד  הנחיות  תחת  כמובן  נעשה  הכל 

תקנות והנחיות מאוד ברורות ואנחנו מקפידים לעבוד אך ורק על-פי הוראות אלו. 

במקביל אנחנו עוסקים בטיפול בנזק שנגרם בבריכה ההידרותרפית ובחדר כושר, על מנת 
להחזירם לפעילות מהירה לטובת חברי הבית, כבר משבוע הבא יתחילו הטיפולים בבריכות 

ההידרותרפיות.

בזמן שהבית היה סגור, ביצעו עובדי אחזקה עבודות תיקונים וצביעה בבית. 
נקווה לחזרה מהירה לפעילות מלאה ולחזרת כל עובדי בית הלוחם.

חיטוי בבית הלוחם חיפה חדר כושר בבית הלוחם חיפה חדר כושר בבית הלוחם חיפה

פילאטיס בבית הלוחם חיפה מיגון פנים בבית הלוחם חיפה טניס שולחן בבית הלוחם חיפה

בריכת ההידרותרפיה בבית קיי

כנסו לאתר        ולפייסבוק        שלנו

בריכת ההידרותרפיה בבית קיי

בית הלוחם חיפה

החל מתאריך 9.5.20 אושרה פעילות לביצוע שיפוץ המלתחות והעבודה החלה.
בוצע תיקון ריצוף במלתחות גברים ונשים, החלפת תאורה ועוד. 

כמו כן, צוות הניקיון של בית הלוחם ביצע חיטוי יסודי וניקיון בכל המבנה.
מערכות  ושל  המכשירים  כל  של  כוללת  ובדיקה  יסודי  וניקיון  חיטוי  עבר  הפיזיותרפיה  מכון 

המיזוג, חשמל ומים והחל לפעול מיום רביעי 6.5. 

אולם הספורט עבר ניקוי וחיטוי יסודיים, על מנת שיהיה ערוך ומוכן לקליטת הספורטאים. 
במתחם כולו נתלו שלטי הכוונה בנוגע להנחיות הקשורות במצב הבריאותי. 

מערכות חימום מים ומיזוג הופעלו הפעלת ניסיון והחל מה-7.5 הופעלו מערכות חימום מים 
(פנימית  הבריכות  תקינות  לאישור  מעבדה  לבדיקות  והועברו  נדגמו  המים  לבריכות. 

והידרותרפיה). 
בימים האחרונים החלו עבודות ההכנה של בריכת הקיץ.

גם חדר הכושר החל לפעול מיום שלישי 12.5 והוכן לקליטת המתאמנים, בוצע ניקיון וחיטוי 
יסודי במכון פילאטיס המכשירים. 

בוצעו בחדר הכושר הכנות בהתאם למגבלות משרד הבריאות, כגון סימון מכשירים סגורים, 
מחיצה למאמן, שילוט מתאים להנחיות המדריך ועוד. 

הכל  נוספים,  פעילות  ענפי  של  לחזרתם  ומצפים  נוספות  להקלות  נערכים  אנו  אלו  בימים 
בהתאם לאישורים ולהגבלות משרד הבריאות והנחיות הנהלת הארגון. 

ברוכים הבאים!

הידרותרפיה בבית הלוחם באר-שבעפיזיותרפיה בבית הלוחם באר-שבע

פיזיותרפיה בבית הלוחם באר-שבעפיזיותרפיה בבית הלוחם באר-שבע

https://bh-h.inz.org.il/
https://www.facebook.com/groups/beit.halochem.haifa/
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חידוש טיפולי פיזיותרפיה בבתי הלוחם

כנסו לאתר        ולפייסבוק        שלנו

בברכה,
אבי לרמן

מנכ“ל ארגון נכי צה“ל

מתהליך  וכחלק  הבריאות  משרד  שפרסם  להקלות  בהמשך  כי  לכם  לבשר  שמחים  אנו 
לרבות          הלוחם  בתי  את  נפתח  אנו  הקורונה,  מגבלות  תחת  לשגרה  המדורגת  החזרה 
הזכאים לחברים  הפיזיותרפיה  טיפולי  מתן  את  ראשון  בשלב  ונחדש  קיי  בית 

החל מיום רביעי 6/5/20 

ככל שמשרד הבריאות ירחיב בהמשך את ההקלות ויאפשר מתן טיפולי הידרותרפיה או שימוש 
במתקנים נוספים בבתי הלוחם, אנו נעדכן אתכם.

באמצעות הבריאות  משרד  שקבע  למגבלות  בכפוף  יהיו  הלוחם  בבתי  שיינתנו  הטיפולים 
התו הסגול וכל חבר יהיה חייב להקפיד על קיומן.

חבר שברשותו הפניה בתוקף (אותה קיבל לפני משבר הקורונה) יוכל להשתמש בה. עליו ליצור 
קשר עם מכון הפיזיו' בבית הלוחם הקרוב למקום מגוריו ולקבוע תור לטיפול.

מרופא  חדשה  המלצה  בידו  שיש  חדש  חבר  או  תוקפה  שפג  או  הפניה  ברשותו  שאין  חבר 
אורתופד על צורך בקבלת טיפולי פיזיו', מתבקש להתקשר למוקד הטלפוני של אגף השיקום 
או להיכנס לאזור האישי באתר אגף השיקום ולבקש מהמרפאה לחדש או לנפק הפנייה חדשה.

להבהרות נוספות בעניין זה או בכל בעיה אחרת, מומלץ להתקשר למחוזות הארגון אליו משויך 
החבר לקבלת סיוע.

מחכים לראותכם חזרה בבתי הלוחם שלנו.

https://www.inz.org.il/
https://www.facebook.com/inz.org.il


אגודת הידידים מתגייסת לחלוקת סלי מזון
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אגודת הידידים מתגייסת לחלוקת סלי מזון לנכי צה"ל שידם אינה משגת

בישראל  הידידים  ואגודת  הארגון  התגייסו  הקורונה,  משבר  פרוץ  עם  מיד 
לתמיכה מידית בנכי צה"ל הזקוקים לסיוע, הן בחלוקת ערכות מיגון והן בחלוקת 

אריזות מזון.

לפני כחודש יצא לדרך פרויקט הגיוס וחלוקת ערכות מיגון למלווי הנכים. לטובת 
ותורמים  שופרסל  ידי  על  נאספו  צמוד,  לליווי  הזקוקים  בנכים  טיפול  המשך 
נוספים מסיכות, כפפות וחומרי חיטוי. את כלל הערכות חילקו מתנדבי הארגון 

לבתי החברים.

לקראת חג הפסח התקיים סבב ראשון של חלוקת חבילות מזון לחג לנכים שידם 
אינה משגת, ולקראת חג השבועות יתקיים סבב שני, במסגרתו יחולקו למעלה 
מ-1000 חבילות. את המזון תרמו חברות רבות ביניהן: שטראוס, אסם, פריניר, 
וכן  ושסטוביץ,  ויסוצקי  סוגת,  שטיבל,  העולה,  השחר  מזרחי,  כרמל  יפאורה, 

נאספו תרומות כספיות אשר איפשרו את רכישת המוצרים הנוספים.

את המבצע מנהלים לאורך כל הדרך מתנדבי הארגון אשר סייעו הן באריזות, הן 
בשילוח והן בחלוקת החבילות לבתי החברים.

אנו מודים לכל השותפים וכמובן למתנדבים היקרים!

https://yedidim-inz.org.il/
https://www.facebook.com/ayedidim/
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עדכוני אגף שיקום נכים

הזמנות לטיפולים בחמי מרפא:

בשל משבר הקורונה, משרד הביטחון הנחה את ספקי האירוח ”אשת טורס“ ו“השטיח המעופף“, 
ליצור קשר עם הזכאים ולבטל כל ההזמנות הקיימות עד לתאריך 17.5.2020, ללא דמי ביטול.

בנוסף לאמור, בעקבות צמצום כוח האדם ויציאה לחל“ת של ספקי האירוח, מרכזי ההזמנות יהיו 
סגורים עד לתאריך זה.

זכאים השוהים כעת בטיפולים או בהבראה במלונות ומבקשים להישאר עד תום השהייה - יוכלו 
להישאר, בתנאי שהזכאי והמלון עומדים בהנחיות משרד הבריאות.

שימוש בקנאביס רפואי באמצעות משאף סאיקי:

עדכון לגבי החזר הוצאות:
לאחרונה אישר משרד הבריאות שימוש במשאף סאיקי למטופלים בקנאביס רפואי. הקנאביס 

הרפואי מצוי במחסנית ייחודית המכילה שבבי נידוף של פרח קנאביס.
נכי צה“ל המחזיקים ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי ואשר רופא מוסמך לקנאביס מטעם משרד 
ממשרד  לקבלו  זכאים  יהיו  סאיקי,  במשאף  שימוש  המוכרת  הנכות  עקב  להם  אישר  הבריאות 
הביטחון , על פי עקרונות שאגף השיקום מאפיין, לא יאושר גם משאף סייקי יחד עם המשך שימוש 

בתפרחת או בכל תכשיר קנאביס אחר.
מכיוון שמדובר בטכנולוגיה חדשה אשר טרם הוכנסה לשימוש מלא באגף השיקום,  משרד הביט־

חון מנהל מו“מ מתקדם עם הספק בארץ לביצוע התקשרות.
על פי הצעת הרופא המוסמך הראשי באגף השיקום, אנו ממליצים לשמור את החשבוניות עבור 
משאף או מחסניות אותם רכשתם ולהגישם למשרד הביטחון לאחר פרסום נוהל עבודה באגף 

השיקום.
אנו נביא לידיעתכם החלטה סופית בהמשך.

מאגר רכב רפואי בבעלות המדינה:

החל מה- 01/05/2020 מנוהל מאגר הרכב של אגף שיקום נכים על ידי משרד הביטחון – אגף 
שיקום נכים.

המאגר ממוקם בבית נבאללה, בסמוך לכניסה לשוהם.

לפרטי התקשרות והוראות הגעה:
www.shikum.mod.gov.il/Documents/maagarrehev.pdf

תשלום דמי מנוי עבור מערכת מיגון ואיתור רכב תוצרת פוינטר:

נכי צה“ל הזכאים לרכב רפואי בנפח 2000 סמ“ק ומעלה, לרבות נכים שהותאם להם רכב רפואי 
חודשיים,  מנוי  ולדמי  לרכב  איכון/איתור  מערכת  להתקנת  זכאים  ומעלה,  סמ“ק   2000 בנפח 

במימון משרד הביטחון. 
בתאריך 30.4.2020, הסתיימה ההתקשרות בין משרד הביטחון לבין חברת פוינטר, שהיא אחת 

מהספקיות.
בעקבות זאת, חברת פוינטר שלחה לנכים כאמור, מסרון על הפסקת השירות לרכב 

מותקנת  בו  רפואי  ברכב  עדיין  שמחזיק  נכה  רפואי,  לרכב  היח‘  ר‘  סבן,  אלי  עם  סיכום  פי  על 
מערכת וקיבל מסרון על הפסקת השירות, רשאי להאריך את השירות עם הספק באופן עצמאי 

באותו תעריף של משרד הביטחון, ויקבל החזר הוצאות תמורת הוכחת תשלום.
מספר טלפון חברת פוינטר:  073-2288555  או  9444*

www.shikum.mod.gov.il/Documents/maagarrehev.pdf
https://www.inz.org.il/
https://www.facebook.com/inz.org.il


ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל קיים ארגון נכי צה"ל שיתוף פעולה עם ישראל 
היום. 

ועל  פציעתו  על  מגנאג'י  ראובן  צה"ל  נכה  סיפר  המשותף,  הפרויקט  במסגרת 
חוויותיו הקשות מהקרב במבצע חומת מגן, שם איבד 13 מחבריו.

ובאתר  הפייסבוק  בדף  חי  בשידור  ושודר  היום  ישראל  ובאתר  בעיתון  בהרחבה  סוקר  הפרויקט 
ישראל היום, ובדף הפייסבוק של ארגון נכי צה"ל. 

את הפרויקט הנחה ד"ר אלון דהן, יו"ר מחוז ירושלים.
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מפגש זיכרון וירטואלי ייחודי

לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ראשי הארגון התראיינו בכלי 
התקשורת השונים וסיפרו על הקשר ההדוק של נכי צה"ל אל הנופלים 

ואל משפחותיהם. 

תחת הכותרת "נכי צה"ל – האחים הלא ביולוגיים של הנופלים" חלק יו"ר הארגון, עידן קלימן, את 
סיפורו האישי והמשפחתי, כפצוע צה"ל וכבן למשפחה שכולה, במאמר שפורסם ב"ישראל היום"

https://www.israelhayom.co.il/opinion/755551  :לקריאת המאמר המלא

יו"ר הארגון התראיין גם במהדורת החדשות ערוץ 20, באולפן Ynet, ברשת ב', בערוץ הכנסת 
ובמקומות נוספים.

לצפייה בראיון באולפן Ynet, שנערך ביום הזיכרון:

לצפייה בעדותו של ראובן מגנאג'י במסגרת הפרויקט המיוחד עם "ישראל היום":

Ynet ראיון באולפן חי

אנחנו בתקשורת

https://www.facebook.com/inz.org.il/videos/243622920268038/
https://www.inz.org.il/blog/ynet-%d7%a9%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%97%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9/


כתבות בטלויזיה
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התמודדותו של הארגון עם משבר הקורונה והשלכותיו, ביניהם סגירת בתי הלוחם 
בהתאם לצו משרד הבריאות , סוקרה בהרחבה בכתבה ששודרה בחדשות 12.

יו"ר הארגון התראיין וסיפר על ההתמודדות, כמו גם נכי צה"ל שסיפרו על הרצון 
הגדול לחזור לפעילות מלאה בבתי הלוחם.

לצפייה בכתבה:

במסגרת  אלו  בימים  ופועלת  יזמה  הארגון,  בשיתוף  הידידים,  אגודת 
אינה  שידם  צה"ל  לנכי  מזון  חבילות  ומשלוח  לאריזת  מיוחד  פרויקט 

משגת. על הפרויקט תוכלו לקרוא בהרחבה במגזין זה. 
יו"ר הוועד הארצי של הארגון, שמעון נבון, ונכה צה"ל בן עטיה התראיינו 
על  התראיינו  מץ  וטלי  גלעד  אברי  בהנחיית  הבוקר"  "העולם  לתוכנית 
הארגון  עובדי  את  חשובה  אחת  למשימה  ורותמת  ומבוגרים  צעירים  נכים  המחברת  היוזמה 

ומתנדבים רבים. 

לצפיה בראיון לחצו כאן:

”משלמים את המחיר“

מבצע אריזות מזון לנכי צה“ל

https://www.inz.org.il/blog/%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-12/
https://www.inz.org.il/blog/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%98%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a8/

