
גליון מס‘ 7 - יולי 2020

חברות וחברים יקרים,

ראשית, אברך אתכם בברכת ברוכים השבים!
ומתמלאים  שבים  הלוחם  בתי  את  לראות  ונרגש  שמח  אני 

בפעילויות כבעבר ואני תקווה כי כך יימשך. 

אנו מקפידים הקפדה מלאה ויתרה על הוראות משרד הבריאות 
שיתוף  על  לכם  להודות  המקום  כאן  ובטיחותכם.  שלומכם  על  ותו  בפסיק  ולו  מתפשרים  ולא 
שלא  קפסולות  לפי  פעילות  לטובת  הלוחם  לבית  להיכנס  קל  לא  כי  היטב,  אני  יודע  הפעולה. 
חום;  למדוד  הלוחם;  לבית  מחוץ  המשתרך  בתור  לעמוד  יום;  היום  מהלך  את  תמיד  תואמות 
להקפיד על לבישת מסכה שהפכה חלק מהבגדים של כולנו ולמלא הצהרות בריאות. תודה על 
הסבלנות ועל הנכונות למען כולם. רק בהתנהגות אחראית נצליח לשמור על עצמנו ועל חברינו. 

בפתחם של חודשי הקיץ והחופש הגדול אנו שמחים לבשר על פתיחת הפעילויות המשפחתיות 
בבתי הלוחם - פעילויות המיועדות לא רק לילדים. אנו מציעים קשת רחבה של אירועים ופעילויות 
לצעירים, מבוגרים ולכל המשפחה. אני תקווה, כי התפרצות הקורונה במה שמכונה "הגל השני" 

תהיה תחת שליטה ונוכל להמשיך וליהנות כאן יחד בשגרת החיים. 

אנו  חדשה,  לשגרה  החזרה  ועם  החדשה  הממשלה  הקמת  לאחר  אלו,  בימים  ואחיותיי,  אחיי 
פועלים במרץ על מנת לקדם את הנושאים הדחופים והבוערים הניצבים לפתחם של נכי ונכות 

צה"ל. 

בראש ובראשונה אנו פועלים לקידום השיח הציבורי על נכי צה"ל בסולם סדר היום הצפוף. לצורך 
כך אנו פונים אל מקבלי ההחלטות, לחברי כנסת, לשרים ולקובעי דעת קהל ומקיימים פגישות 
ודיונים, עורכים סיורים ומסתייעים באנשי מקצוע. כן, אנו פועלים להנחת הצעות חוק על שולחן 

הכנסת לקידום השיח והחקיקה לטובת ציבור החברים. 

בנושא  בכנסת  והבריאות  הרווחה  העבודה  בוועדת  שנערך  מיוחד  בדיון  השתתפתי  לאחרונה 
נכים  שיקום  אגף  של  החמור  הכשל  את  והצפתי  הקרב  בהלומי  השיקום  אגף  של  הטיפול 
יקר זה, אשר פציעתם היא "פציעה שקופה", אך חמורה לא  ובטיפול בציבור  במשהב"ט ביחס 

פחות. 

אנו עמלים על הקמת שדולה מיוחדת לטיפול בנכי צה"ל בכנסת, בראשה יעמוד האלוף במיל' 
ואנוכי נפגשנו לאחרונה על מנת להוציא את הקמתה של השדולה אל  דיין  דיין. ח"כ  עוזי  ח"כ 

הפועל בהקדם האפשרי.

באחרונה נכנס שר הביטחון רא"ל במיל' וראש הממשלה החלופי, בני גנץ לתפקיד. לצידו מכהן 
וכן מונה מנכ"ל  ואזרחיים במשרד הביטחון, השר מיכאל מרדכי ביטון  כשר לעניינים חברתיים 
משרד ביטחון חדש, האלוף במיל' אמיר אשל. אנו מתעתדים לפגישות וביקורים מטעמם בבית 
הלוחם ת"א בעת הקרובה. או אז נציג בפניהם את התמונה השלמה אודות מצבם של נכי צה"ל 
לא  הארגון.  של  מצבו  לצד  בנכים,  בטיפול  הקשור  בכל  השיקום  אגף  של  הכושל  תפקודו  ואת 

אחדש לכם כי, לצערי, חל פיחות משמעותי והולך ומתמשך ביחס של אגף השיקום לנכי צה"ל.

מגוף שאמון על הטיפול בנכים אגף השיקום הפך לגוף שפוגע בנכי צה"ל – ממש כך! על כך אף 
כתב מבקר המדינה בדו"ח מבקר המדינה 69 ב' מאוקטובר 2018: "האגף אינו מפקח באופן 
הסיעוד  חברות  ועל  צה"ל  לנכי  מעניקים  חיצוניים  רפואיים  שגורמים  השירות  רמת  על  מספק 
המספקות מלווים והדבר עלול להביא לפגיעה בשירות הרפואי הניתן לנכי צה"ל ובעקבות כך 
נכי צה"ל להשתקם. הדבר עלול לגרום לפגיעה בנכי צה"ל שמוגבלים בתפקוד  לפגוע בסיכוי 

היום יומי וזקוקים לליווי ולסכן את בריאותם הפיזית והנפשית". מדובר באבסורד לא פחות!

שמנו לנו ליעד לטפל במצב דברים זה. אגף השיקום כחלק ממשרד הביטחון סובל מניגוד עניינים 
חמור ובהינתן מצב דברים זה אנו פועלים לתיקון היחס והטיפול בנכי צה"ל. לא עוד! 

אמשיך לעדכן בכל התפתחות. 

אאחל לכולכם בריאות שלמה ואיתנה וימים טובים.

מידעון ארגון נכי צה“ל

שלכם ועבורכם תמיד,
עידן קלימן

יו"ר ארגון נכי צה"ל

דבר יו“ר ארגון נכי צה“ל
עו“ד עידן קלימן
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חברות וחברי הארגון היקרים,

נשמרים  אתם  וכי  בטוב  אתכם  מוצאים  אלו  ימים  כי  מקווה  אני 
המתחייב  וכל  הבריאות  משרד  למגבלות  בהתאם  לבריאותכם, 
מהגל השני של משבר הקורונה, אשר לצערי תוקף אותנו בימים 

אלו.

ולאתגרים  לקשיים  במיוחד  ערים  הארגון,  בהנהלת  אנו, 
שהתקופה הזו מביאה איתה. 

אנו משתדלים להיות קשובים מאוד בימים אלו, הן לחברים והן 
על  הארגון  מעובדי  לשמוע  ביקשנו  לאחרונה  השונות.  לבקשות  ולהיענות  הארגון,  לעובדי 
ביקורים  ערכנו  ולכן  אלו  בימים  ניצבים  הם  בפניהן  והמשימות  הקשיים  המחשבות,  התחושות, 
בימים האחרונים בכל בתי הלוחם, שם נפגשנו עם העובדים והנהלת הבתים, שמענו באופן אישי 
על הצרכים והמטרות בכל בית לוחם והצגנו סקירה קצרה על הארגון ומצבו בימים אלו. התרגשנו 
לשמוע על מסירות העובדים ומחויבותם לרווחתם ולשיקום נכי צה"ל, גם ובמיוחד בימים קשים 

אלו.  

כדי לשפר ולייעל את השירות למענכם, החברים היקרים, ערכנו לאחרונה יום עיון מיוחד ליושבי 
בהנהגת  אנו,  בשירות.  מצוינות  סדנת  התקיימה  היום  במהלך  ועוזריהם.  הארגון  מחוזות  ראש 
הארגון, שמנו לנו למטרה ליצור שיח אחיד ושיתוף פעולה בין מחוזות הארגון ופועלים כל העת על 

מנת לדאוג כי הצוותים במחוזות השונים יהיו מעודכנים ויתמקצעו כל העת בזכויות החברים. 

בימים אלו פתחנו את מוקדי ההזמנות של ספקי האירוח השטיח המעופף ואשת טורס, לביצוע 
הזמנות להבראה וחמי מרפא, למחצי השנייה של שנת הזכאות 2020, אשר תחל ב-1.9.20 ואנו 

מזמינים אתכם להזמין, כמובן בכפוף לשינויים האפשריים עקב מגבלות הקורונה. 

במהלך חודש יוני, חודש המודעות לנפגעי הפוסט טראומה, שמחנו לפתוח קבוצה נוספת של 
אחיעד, המיועדת לפצועים הסובלים מ-PTSD, בבית הלוחם בתל אביב. הפעילות תתקיים אחת 
לשבועיים בימי חמישי ואנו מזמינים אתכם להתעניין ולקבל פרטים נוספים על פעילות הקבוצה. 
כפי שסיפרו כבר חבריי, יו"ר הארגון עידן קלימן ומנכ"ל הארגון אבי לרמן, אנו פועלים בכל הכוח 
על מנת לשמר את כלל הפעילות השיקומית החשובה והקריטית המתבצעת בבתי הלוחם, גם 
לאור ההנחיות החדשות ממשרד הבריאות, כמובן תוך שמירה על הנהלים ועל הוראות משרד 
גם  לדאוג  הכוח  במלוא  פועלים  ואנו  כסדרן  לפעול  ימשיכו  הבריכות  לשמחתנו,  הבריאות. 

להמשך פעילותם של חדרי הכושר, שתרומתם לשיקום נכי צה"ל חשובה ביותר. 

אין ספק, כי אלו ימים מורכבים ולא קלים לכולנו. יחד, בכוחות משותפים, נצלח אותם – ובטוב!

שלכם, ובתקווה לבריאות שלמה,
רפי כהן צמח

מ“מ יו"ר ארגון נכי צה"ל

מ“מ יו“ר ארגון נכי צה“ל
רפי כהן צמח
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חברות וחברים יקרים,

בתחלואת  ועקבית  משמעותית  התגברות  עם  אלו,  בימים 
גל שני, השונה במאפייניו  עומדים בפני  נראה שאנו  הקורונה, 

מהגל הראשון אך לא פחות ממנו בחומרתו.

נערכים  אנו  עלינו,  המוטלת  האחריות  ומכוח  זה,  מצב  מכוח 
המשתנה  המצב  מן  שיתחייבו  וככל  המתחייבים  לשינויים 

ולהשלכות הצפויות על הפעילויות בכל מוסדות הארגון. 

משרד  להנחיות  בהתאם  ולהתנהל  להקפיד  כולנו  חובת 
הבריאות ולפעול ליישומן ע"י החברים והעובדים כאחד.

הקיימות  המגבלות  במסגרת  השירותים  מגוון  כל  את  יקרים,  חברים  לכם,  להעניק  נמשיך  אנו 
וכמובן שנעדכן בכל התפתחות. 

הציבוריות  הבריכות  סגירת  על  המורות  הבריאות  משרד  ידי  על  החדשות  ההנחיות  עדכון  עם 
וחדרי הכושר, פעלנו במהירות ופנינו למשרד הבריאות בבקשה דחופה להתיר את המשך פעילות 
הבריכות וחדרי הכושר בבתי הלוחם, כדי לאפשר את המשך הפעילות המשקמת של נכי צה"ל. 

חדר  פעילות  נושא  כולן.  הבריכות  את  ולהפעיל  להמשיך  אישור  קיבלנו  כי  לבשר,  שמחים  אנו 
הכושר נמצא בדיונים ואנו נשוב ונעדכנכם עם קבלת ההחלטה בנדון.  

אנו ממשיכים לבחון דרכי פעולה שונות על מנת להמשיך ולקיים את מירב הפעילויות ככל שניתן 
בגין המצב והמתחייב מן ההגבלות. 

בתי  בכל  ביקורים  קלימן  עידן  עו"ד  הארגון  יו"ר  של  בראשותו  הארגון  הנהלת  ערכה  לאחרונה 
והאתגרים הניצבים בפני העובדים  הלוחם, כדי לעמוד מקרוב על הצרכים, המטלות, הקשיים 

בקיום השגרה שנכפתה עלינו ובתוך כך, מתן השירות המיטבי במסגרתה לציבור החברים.  

בימים אלו, אנו ממשיכים לתפעל את הפעילויות בבתי הלוחם במתכונת קפסולות, אשר מחד, 
מקשה על ההתנהלות היומיומית, אך מאידך, מאפשרת את ניהול מרבית הפעילויות השוטפות. 
מצב זה מחייב את כולנו לנהוג לפי הכללים ודורש מכולנו הבנה, סבלנות וסובלנות רבה לצוות 
הפעילויות  את  ולקיים  להמשיך  נוכל   , כולנו  שנקפיד  ככל  ההנחיות.  אחר  הממלא  העובדים 

במסגרת המגבלות המתחייבות ולשמור על בריאותנו. 

אני תקווה, כי בשיתוף פעולה כולל, נוכל להמשיך בפעילויות השונות בצד שגרת הקורונה ולצלוח 
את תקופת הקיץ בבריאות ובבטחה.

אני מבקש לחזק אתכם ומאמין, כי יחד נתגבר ונצלח בבריאות טובה גם את משבר הקורונה. 

בריאות טובה ואיתנה לכולם!

שלכם בהערכה רבה,
אבי לרמן

מנכ"ל ארגון נכי צה"ל

מנכ“ל ארגון נכי צה“ל
אבי לרמן

3כנסו לאתר        ולפייסבוק        שלנו

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


4

הנחיות לפתיחת חדרי כושר ובריכות

חברות וחברים יקרים,
יו“ר ארגון נכי צה“ל, עידן קלימן שמח לבשר כי ביממה האחרונה פעלה הנהגת הארגון מול משרד הבריאות בנוגע 

להנחיות הקשורות לבריכות השחייה, הבריכות ההידרותרפיות וחדרי הכושר בבתי הלוחם.
קראו עדכונים באגרת זו:



בתי הלוחם - פעילות קיץ 2020

בימים אלו חזרו בתי הלוחם לפעילות מלאה, בהתאם למגבלות משרד הבריאות ולהוראות 
התו הסגול, ואנו שמחים לפתוח את פעילויות יולי אוגוסט בבתי הלוחם, המיועדות לנכי צה"ל 

ובני משפחותיהם. 
בימים אלו, בהם אנו רואים עליה בתחלואה בקורונה, אנו מבקשים מכולם להקפיד במיוחד 

על הוראות הבריאות, על חבישת מסיכות, שטיפת וחיטוי הידיים ושמירת מרחק. 
לשגרה  ומהנה  בטוחה  חזרה  לכם  לאפשר  מנת  על  שאפשר  כל  עושים  הלוחם,  בבתי  אנו, 

ושמחים לראותכם ממלאים מחדש את הבתים.

ברוכים הבאים!

בית הלוחם תל אביב חזר לפעילות הן בתחום התרבות והן בתחום הספורט, בכפוף להנחיות 
משרד הבריאות והתו הסגול.

נפתחו חוגי התרבות בתחומי האמנות, היצירה, העניין, השפות והקבוצות הייצוגיות.

בנוסף, גם בחוגי הספורט מתקיימים מגוון חוגים ופעילויות החל מחדר הכושר, חוגים ועוד.

את  להרחיב  כוונה  ויש  כביש  מטיבי  וטיולי   4X4 טיולי  פעילות  במסגרת  טיולים  מתקיימים 
פעילות הטיולים לקהלים נוספים, כדי לתת מענה לצורך קיים לאור מגבלות והנחיות משרד 

הבריאות.

שבי  ופדויי   PTSD לפצועי   - "אחיעד"  קבוצת  של  פעילותה  החלה  כי  לבשר  שמחים  אנו 
מפגשים  שני  המקיימת  חברתית  קבוצה  זוהי  משהב"ט,  של  השיקום  אגף  ידי  על  המוכרים 

במהלך כל חודש.
עד כה התקיימו שתי פעילויות של הקבוצה, עם היענות מרשימה ותגובות חיוביות.

השבוע פתחנו את פעילויות הקיץ, הכוללות את הרצאות מועדון גיל און, שעת סיפור לילדים, 
הצגות ומופעים לילדים ומפגשים ייחודים לדור הביניים.

.ZOOM הצפייה בהרצאות  גיל און תתאפשר גם באפליקציית
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ג׳ודו ואומניות לחימהמטווח  ירי ברובה אוויר

חוג ויטראז‘ התעמלות גברים

פינת חיטניס שולחן
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בית הלוחם ירושלים

אנו שמחים לעדכן על שלל פעילויות לילדים, למשפחות הצעירות, למבוגרים, לצעירי הבית 
ועוד, שמתקיימים בימים אלו בבית הלוחם:

טיולים,  ועניין,  העשרה  בתחומי  הרצאות  בשלל  הקיץ  עונת  את  פתח   - הוותיקים  מועדון 
מסעות בעולם אקטואליה ועוד.

מופעי בוקר - הצגות בידור, סדנאות ובקרי זמר יתקיימו לחברים הוותיקים.
מועדון הסרט הטוב - במהלך הקיץ יוקרנו סרטים נבחרים לחברים.

שבתות תרבות - יתקיימו מופעי זמר ומחול לטינים, מופע שירים ישראליים עם רונית שחר 
ותצוגות אופנה ברחבת הדשא.

יצירה,  ילדים, שעות סיפור, פעילות  - תוכנית מגוונת של סדנאות, הצגות  פעילות לילדים 
סדנאות אמנות, מיחזור טבע והפעלות מוזיקליות.

נשות בית הלוחם - ייפגשו לערבי העצמה ובריאות.
צעירי בית הלוחם - ייהנו מסדנאות שוקולד וערב יין.

ברוכים הבאים!
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הרצאה במועדון וותקים התעמלות
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בית הלוחם חיפה

בצל מגפת הקורונה חזרנו לפעילות מלאה בהתאם למגבלות משרד הבריאות.
הפעילות בבית הלוחם חיפה ובפריפריה פועלת במלואה.

 
החברים מתודרכים בהתאם להנחיות תו סגול ומצוידים בערכות המיגון.

ברוכים הבאים!
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מסלול אופניים - עין כרמל

פעילות שייט

פעילות באולינג חוג פילאטיס

אימוני סייף

התעמלות במים

מסלול אופניים - גליל עליון ציפורי

אימוני טניס שולחן
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אגף התרבות - עם שובו של האגף התרבות לעבודה בבית הלוחם באר שבע, החל מתחילת 
יוני, אנו נדרשים להתאים את פעילויות האגף לאירועים וההנחיות המתעדכנות מטעם משרד 

הבריאות.

לשם כך, ראשית, התחלנו בהשבה הדרגתית של חוגי האגף. מרבית החוגים חזרו לפעול ואנו 
מקפידים על עטיית מסכות ושמירת מרחקים בחללים השונים.

שנית, פעילות הגמלאון חזרה לפעול תחת מגבלה של משתתפים ועם הנחיית ריחוק וזאת 
באמצעות רישום מראש להרצאות.

יחד עם זאת מתוך הבנה כי הקיץ יהיה שונה,  בנינו תכנית סדנאות עשירה למבוגרים ולילדים 

אנו נקיים את כלל האירועים תוך שמירה על ההנחיות ולא פחות חשוב- על המורל!

אגף הספורט - אנו בבית הלוחם ב"ש ובאגף הספורט בפרט עדיין מתמודדים עם השפעות 
הקורונה אשר מלווה אותנו בחודשים האחרונים, מצד שני אנחנו שמחים להחזיר את האגף 
אט אט לפעילות שגרתית וספורטיבית ולפתוח למתאמנים את חדר הכושר שעבר שיפוץ, את 
הבריכה, את חוגי הסטודיו, לפתוח את חוגי השחייה לילדים ולמבוגרים ולהחזיר את נבחרות 

הבית לפעילות.

בנוסף לשלל הפעילויות שבשגרה אנו נערכים לשנת הפעילות הבאה:
- הגברת פעילות לרכיבה טיפולית לנכים

- מסיבת ספורטאים
- אירוע רכיבת אופניים בשיתוף עם אגף הספורט של עיריית ב"ש

ועוד תכניות...

אגף הטיפולים - בחודש מאי 2020 בית הלוחם באר שבע החזיר את שירות הטיפולים לנכי 
צה"ל במסגרת מכוני הפיזיותרפיה וההידרותרפיה.

נפתחו טיפולי פיזיותרפיה, הידרותרפיה ופלדנקרייז, ובימים אלו חוזרים גם טיפולי השיאצו, 
הרפלקסולוגיה והעיסויים לתת שירות לנכי צה"ל. 

הטיפולים מתמקדים בהפרעות בתפקוד, בהקלה על כאב ובמגבלות בתנועה.
רוב המטופלים חזרו לטיפולים בשמחה והתרגשות, ודיווחו על החמרה בכאב וירידה בתפקוד 
בתקופה בה לא היו טיפולים. חלק קטן מהמטופלים שנמצא באוכלוסיית הסיכון לנגיף עדיין 
ופציעות אותם עברו  ניתוחים  חושש להגיע לטיפולים. התקבלו גם מטופלים חדשים לאחר 

בתקופה זו. 

ועובדים בהתאם לתו הסגול. אנו  בימים אלו אנו מתאימים את עבודתנו לאילוצי התקופה, 
מקפידים מאוד על היגיינה וניקיון, כמו גם על חיטוי בין מטופל למטופל של כל הציוד שעמו 

באים במגע.
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מפגשי חברים הרצאות מועדון וותיקים

חוג קרמיקה חוג ויטראג‘

טיפולי פיזיותרפיה טיפולי הידרותרפיה
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פעילות מחוזות ארגון נכי צה“ל

מחוז תל-אביב יפו והמרכז

מיום 18.3.2020 הוצאו רוב עובדי המחוז לחופשה ללא תשלום בשל נגיף הקורונה.
בתקופה זו עבד המחוז בכוח אדם מצומצם, אך העניק שירותים רבים לחברים והשתדל לעזור 

בכל בעיה, קטנה כגדולה.

הלוואות,  בלקיחת  שיא  נשבר  בה  התקופה,  במהלך  חדשים  לשיאים  הגיעה  המחוז  פעילות   •
חלוקת חבילות מזון "קמחא דפסחא" וחיזוק הקשר עם החברים, הן בשיחות יזומות שביצענו על 

ידי עובדי המחוז והן באמצעות ראשי השלוחות ויו"ר מחוז תל אביב, קובי יצחק. .

במגמה  חג.  ערב  תרופות  במתן  מעורב  היה  המחוז   •
טיפל  הקורונה,  משבר  בעת  השירות  את  ולשפר  לייעל 
שלא  כך  על  שהתלוננו  נכים  של  פניות  במאות  המחוז 
סיפקו להם תרופות בזמן או שסיפקו תרופות בחסרים , 
ודאג  "טלאפרמה"  חברת  עם  ישירות  קשר  יצר  המחוז 
שיונפקו תרופות לחברים עד ערב החג ובמתכונת כפולה 
חבר  יישאר  שלא  דאג  המחוז  הקורונה.  משבר  בשל 
החברים  לכלל  כך  ובשל  תרופות  יקבל  לא  שחלילה 

סופקו תרופות ערב החג ובמלואן.

נכנסות  לשיחות  מידי  טלפוני  מענה  סיפק  המחוז   •
ומערך הוצאת שיחות יזומות לחברים. למעלה מ-7000 
שיחות התבצעו, במהלכן דרשנו בשלומם של החברים, 
בדקנו האם הם זקוקים לסיוע תרופתי או למזון שחסר 
להם. כמו כן איחלנו לחברים חג פסח שמח וההתרגשות 

שאפפה את החברים על כך הייתה עצומה.

דפסחא"  "קמחא  מנות  ל-420  מעל  חילק  המחוז   •
את  שמסר  מתנדבים  שורת  הפעלנו  ת"א.  לתושבי 
ביכולתם  היה  שלא  החברים  של  לביתם  עד  המנות 

להגיע ולקחת בעצמם. 

•  יזמנו חלוקת ערכות היגיינה למלווים הכוללות: מסכות, כפפות וחומר חיטוי לידיים וזאת על מנת 
להגן על חברינו הנכים הזקוקים לליווי ובכך שמרנו על בריאותם.

• בשל חג הפסח ובהלת נגיף הקורונה, שברנו את שיא ההלוואות החודשי והמחוז פעל לתת כ 
בצורה  לעבוד  איפשרו  המלווים  הבנקים  לחברים.  מיידי  ובאופן  זאת  בתקופה  הלוואות   -300
מקוונת והחברים לא הצטרכו להגיע באפן פיזי למחוז. כל שהיו צריכים החברים הדורשים הלוואה 
היה לשלוח מייל ולמלא את בקשת ההלוואה והכספים הגיעו אליהם ישירות לחשבון תוך 24-48

שעות.

כל  את  אלינו  יעבירו  שהשארים  דאגנו  מיוחדת.  חירום  במתכונת  פעל  החיים  ביטוחי  נושא   •
את  תעביר  הביטוח  שחברת  מנת  על  ופעלנו  אלקטרוני  דואר  באמצעות  הדרושים  המסמכים 
הכספים באמצעות העברה בנקאית, כל זאת על מנת להקל על האלמנות ושארים אחרים ולמנוע 

מהם עוגמת נפש רבה.

• בתקופת חודשי הקורונה הצלחנו לקדם את נושא הגשת בקשות המלגה לשנת תש"פ. קיבלנו 
הארכת מועדים ונכון להיום החברים יוכלו להגיש את הבקשות עד ליום ה-14.7.2020. אושר לנו 
בוועד הארצי לקבל קבלות סרוקות (דיגיטאלי/ צבעוני) כתקדים בימי הקורונה ובכדי להקל על 

החברים.

• קבלנו מחברת "שטראוס" תרומה של 1,000 מנות מזון בתקופת חג השבועות. מחוז ת"א חילק 
כ- 400 מנות בשלוחות השונות.
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מחוז ירושלים

לחברות ולחברים השלום והברכה,

אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ובלתי שגרתית בעליל. יום רודף יום, וכל יום מביא עמו עוד ועוד 
כולנו  את  הפכה  הצער,  למרבה  כולו  העולם  את  שפקדה  העולמית  המגפה  ועדכונים.  הנחיות 
ירושלים  מחוז  גם  נמצא  כולו  העולם  עם  ויחד  יום,  מדי  המשתנות  נסיבות  בידי  לשבויים 

בהתמודדות מתמדת ושירותי המחוז עומדים לסיוע ותמיכה בכל חבר וחברה הזקוקים לנו.

דיווחי קורונה
עם פרוץ המגיפה, החליטה הנהגת הארגון לבטל את כל פעילויות התרבות והאירועים אשר תוכננו 
הזמן,  עם  שהתרחב  מצומצם,  צוות  עם  ונותרנו  לחל"ת,  הוצאו  הארגון  עובדי  רוב  זו.  לתקופה 
לטפל בצרכים ובבקשות של חברי וחברות המחוז. כל שירותי המחוז ניתנו כסדרם: מענה טלפוני 
בכל התחומים, המשך מתן הלוואות וסיוע במילוי הטפסים, קבלת בקשת מלגות, טיפול בהעברת 
המסמכים השונים, שימוש בוואטסאפ המחוזי, אשר קירב את המחוז לחברים באופן משמעותי.  

יצרנו קשר עם כ-4,000 חברים, בעיקר חברים מבוגרים, בעזרת מערך המתנדבים שלנו ועובדי 
המחוז. מן הטלפונים השונים יכולנו למפות את צרכי המחוז באופן כללי ובעיות אקוטיות שדרשו 
בסיסיים,  מזון  מוצרי  ברכישת  לחברים  סייע  המחוז  מיידי.  באופן  טופלו  המחוז  מעורבות  את 
וקניות דרך סופר- שביצע משלוחים עד לבית החברים. בנוסף, יצרנו קשר עם  רכישת תרופות 
חברת טלפארמה, לסייע לחברים שלא קיבלו תרופות או ציוד רפואי. בעיות מסוג זה טופלו גם 
מול הגב' מיכל אזולאי, מנהלת מרפאת המחוז וגם מול הגב' רויטל בלטי, סגנית מנהלת הלשכה, 

ועל כך שלוחה תודתנו.

נושא כאוב מאוד: צ'קים של ביטוחי חיים, הועברו השנה ללא מעט אלמנות ושארים נוספים של 
נפטרים אותרו. מאז תחילת שנת עבודתנו, הלכו לעולמם במחוז ירושלים למעלה משישים חברי 

וחברות מחוז. 

פעילויות ויוזמות – בצל הקורונה
מחוז ירושלים זכה בעבר לשיתופי פעולה פוריים 
מאוד, מול כמה וכמה גופים עסקיים בעיר. זכינו 
בעבר להיצע עשיר ביותר של אירועי תרבות, של 
במועדון  הראשונה  מהשורה  ואמנים  זמרים 
למנהלי  להודות  בפינו  מילים  אין  אשר  הזאפה, 
המועדון על נדיבותם. ברוח זו, עוזר יו"ר המחוז, 
מר דני ליאני, הביא הטבה לחברי וחברות המחוז 
מהיכל התרבות מעלה אדומים, אשר איפשרה 
להקרנת  להגיע  ירושלים  מחוז  וחברות  לחברי 

סרט ישראלי, ללא עלות. 

הקמפוס  נציגי  בין  שנערכה  בפגישה 
האוניברסיטאי בבית חולים הדסה עין כרם, לבין 
יו"ר המחוז, אלון דהן והגב' אהובה שביב, קיבלנו 
מקצועיים,  שיניים  טיפולי  משמעותית:  הטבה 
של  הסטודנטים  במרפאת  ולילדים,  למבוגרים 
הדסה עין כרם, בפיקוח מיטב הרופאים הבכירים 
עם  עלות,  במחירי  ניתנים  הטיפולים  בתחום. 
האמורים  המטפלים  ביותר.  משמעותיות  הנחות 
עובדים ונותנים שירות רפואי במרפאות השיניים 
המחוזות  כל  לחברי  מיועדת  ההטבה  בעיר. 

כאחד.

בנוסף, השקנו שירות ייעוץ חדש במחוז ירושלים, 
ומעלה): סיוע  (מגיל 67  ותיקים בלבד  לאזרחים 
הלאומי  הביטוח  מול  זכויות  במיצוי  אישי 
וחבר  מתנדב  ידי  על  בתחום.  אישית  והדרכה 
המחוז, מר זיסו אברהם. האחראית על הפרויקט 

היא הגב' חנית אפרים, מזכירת מנהל המחוז.

שירות חדש נוסף וחינמי אף הוא, הניתן במשרדי 
עו"ד  המחוז,  יו"ר  עוזר  של  יוזמתו  פרי  המחוז, 
דניאל טננבאום: שירות גישור סכסוכים, על ידי 

מגשר מוסמך, בהתנדבות מלאה. 
מריבות  משפטים,  לייתר  יכול  הגישור  הליך 
אנו  פעם.  לא  ומיותרות  רבות  כספיות  והוצאות 
פניה  שוקלים  אשר  המחוז,  חברי  לכל  קוראים 
לתביעות קטנות, או אשר נתבעו על ידי צד אחר 
למחוז  לפנות  קטנות,  לתביעות  משפט  בבית 
גישור.  באמצעות  הסכסוך  בפתרון  סיוע  לבחון 
הליך הגישור דיסקרטי, ללא תשלום ויינתן על ידי 
ידי  ועל  וטוען משפטי,  מר אופיר אסקיו – מגשר 

מר יאיר דרור – מגשר מוסמך.

אבקש לציין כי מחוז ירושלים הנו מחוז נגיש ונוכח 
כולם:  החברים  לרווחת  הווירטואלי,  במרחב 
מיילים  אינסטגרם,  וואטסאפ,  אתר,  פייסבוק, 
ועוד כיו"ב. כמו כן, מחוז ירושלים הוציא ניוזלטר 
באינפורמציה  וגדוש  מפורט  מושקע,  מחוזי 
ההתקשרות  דרכי  המחוז,  שירותי  על  מועילה 
המחוז.  מעובדי  אחד  כל  של  העיסוק  ותחומי 
לסייע  יכול  האמור,  במידעון  שרוכז  הרב  המידע 

לכל חבר ומומלץ מאוד להדפיסו. 
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עם החזרה לשגרת קורונה אנו בארגון נכי צה"ל מוסיפים להיות אי של יציבות עבור חברינו, 
ומסייעים בהתמודדותם בקשיים העולים מול משרד הביטחון ועם אתגרי התקופה בכלל .

נצעד יחד עקב בצד אגודל עד שוך הסערה

• קבלת קהל במשרדי המחוז: עקב התחלואה הגבוהה בקורונה, ועפ"י הנחיות משרד 
הבריאות והתו הסגול, ניתנת עדיפות למתן שירות מרחוק בטלפון, במייל, בפקס ובווטאסאפ 
המחוז. ביתר הנושאים אשר לא ניתן לסייע מרחוק, ניתן לפנות למחוז לתאום פגישה מראש. 

• מלגות: נמשכת האפשרות להגשת בקשות למלגה והשלמת מסמכים לשנת  תש"פ וזאת עד 
לתאריך 14.7.20, בהתאם לנוהל המלגות. 

לפרטים מול מירית 04-8146507

• תרומת סלי מזון: בעקבות תרומתו הנדיבה של עדי שטראוס  מ"אגודת הידידים", ממשיכה 
חלוקת חבילות מזון לחברים שידם אינה משגת.

לתיאום מול יוסי 04-8146500

• הלוואות: חברי ארגון זכאים לקבלת הלוואה בסך 15,000 ₪ בתנאים בלעדיים.
לפרטים מול מיטל 04-8146503

• משרדינו בשלוחות: המשרדים בפריפריה  נפתחו לחברים בכפוף להנחיות משרד הבריאות 
והתו הסגול.

לשעות הפעילות יש להתעדכן מול הפעילים בשלוחות השונות.

• נהנים ביולי - חבילת נופש בלעדית – לחברי ארגון במחוז חיפה והצפון במלון "קיסר" טבריה
₪ זוג ₪1750 / זוג + ילד 1950 ₪ / זוג 2+ 2150

לפרטים והרשמה 03-7948061

מחוז חיפה והצפון
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בחודשים האחרונים  אזרחי מדינת ישראל בכללותם וציבור נכי צה"ל בפרט נקלעו למשבר עולמי 
בצל הקורונה, תקופה שאילצה את המחוז להתנהל בשגרת עבודה בהתאם. אנחנו שמחים כי 
עבודת המחוז חזרה בהדרגה לפעילות סדירה, כולל קבלת קהל ופגישות אישיות עם צוות המחוז 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
לפניותיהם  להיענות  מנת  על  המיטב  את  ועושים  החברים  לרשות  עומדים  ואנוכי  המחוז  צוות 

ולסייע מול לשכת השיקום והגורמים הנוספים. 
התקיימו  פרנסתם.  מקור  את  איבדו  רבים  חברים  הקורונה,  מגפת  מהשלכות  כחלק  לצערנו, 
פגישות רבות מול מעסיקים ורשויות מקומיות, במטרה לנסות ולסייע בנושא זה. קיים רצון ונכונות 

לשיתוף פעולה ואנו תקווה כי אכן תהיה היענות לבקשתנו זו.

פגישה עם מטה אגף השיקום
התקיימה פגישת עבודה של יו"ר מחוז השפלה עם 
ראשי  וכל  משיטה,    חזי  השיקום  אגף  ראש 
מול  ציפיות  תאום  התקיים  במהלכה   היחידות, 
ראשי היחידות באגף להמשך שיתוף פעולה למען 

ציבור הנכים במחוז.

הזמנת הבראה וחמי מרפאה
לאור פניות רבות של חברים, אנו מודעים לצורך 
"אשת  חברות  מול  אל  והזמינות  השירות  בשיפור 
הזמנות  ביצוע  לצורך  המעופף"  ו"השטיח  טורס" 

לזכאי חמי מרפא והבראה. 

בית הלוחם אשדוד
שלב א' של התכנון והבניה נמצא בשלבי סיום. ועדת הבניין אמורה להתכנס בקרוב בכדי לדון על 

המשך בניית שלב ב' והמשאבים שעומדים לרשותנו.

טקס הסרת הלוט של גדוד 202 חטיבת הצנחנים לזכר הנופלים לדורותיהם
השפלה,  ממחוז  צה"ל  נכה  אזרק,  מאיר  חברנו 
היה ממארגני האירוע המרגש. את האירוע כיבדו 
שרוני  המחוז  ויו"ר  לדורותיהם  הגדוד  מפקדי 

דקל.

מלגות יוצרים ולימודים
לימודים/יוצרים  למלגות  הבקשות  הגשת  מועד 
מנת  על  וזאת   ,14/7/20 לתאריך  עד  הוארך 
להקל על החברים לאור מגפת הקורונה . חברים 
שעדין לא הגישו את בקשותיהם לשנת הלימודים 

תש"פ, מתבקשים להגיע למחוז ולהגיש את הבקשות בהקדם. 

חלוקת חבילות מזון
אינה  שידם  הנזקקים  המחוז  לחברי  מזון  חבילות  מ-120  למעלה  חולקו  השבועות  חג  לכבוד 
משגת. יש לציין כי זהו סבב שני של פרויקט מסוג זה. אנו מבקשים להודות ולהוקיר את מתנדבי 
קנדלקר,  משה  אזולאי,  אלעד  אקסלר,  אריאלה  דן,  עופר  החבילות:  בחלוקת  שסייעו  המחוז 

מיכאל נגר, רפאל ועקנין, אריה יהודה ושמעון פרץ. 

מועדון ראשל"צ
, בהתאם להנחיות משרד  אנו שמחים לבשר על חזרתו לפעילות שוטפת של מועדון ראשל"צ 

הבריאות ולרווחתם של  הפעילים במועדון. 
בהרצאות  המשולבים  והשתלמויות,  קורסים  של  רחב  מגוון  מתקיימים  מהפעילויות,  כחלק 

ובמופעי ערב. שעות הפעילות הן מידי יום בין השעות 9:00-13:00 ובימי רביעי בשעות הערב. 

אנו קוראים לחברים להמשיך ולקחת חלק בפעילויות. 

מחוז השפלה
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ארגון נכי צה"ל ובכלל מחוז הדרום והנגב בפרט התאים את עצמו לעבודה בתנאים שונים 
מהרגיל ושם דגש מיוחד על הטיפול והסיוע לנכי המחוז בשיתוף ובסיוע הנהלת הארגון. 

המחוז הפיץ תקנות לשעת חירום – נגיף הקורונה , הנוגעים להגבלת פעילות, הגבלת מספר 
עובדים במקום העבודה. במחוז ובמשרדי השלוחות עובדים לפי הנחיות התו הסגול של משרד 

הבריאות.

• נמשך מתן הלוואות לחברים במחוז, ובמקביל נעשית עבודה אינטנסיבית מול אגף השיקום, 
לייצוג זכויות הנכים במטרה לבחון ולטפל בפניות חברים בכל הקשור לזכאותם.

• מתבצעים עדכונים בקבוצות הווטסאפ בכל יישוב, לעדכון שוטף של החברים בפעילות 
הארגון. 

• פרויקט קשר עם בני +75 ומעלה 
צוות עובד המשרד ומתנדבי המחוז ממשיכים בקשר טלפוני עם הנכים בני 70 ומעלה, ומתקש־

רים לשאול לשלומם ולבדוק את מצבם.
בכל יום מתבצעות שיחות לאוכלוסייה המבוגרת על מנת לדרוש בשלומם, לבדוק את מצבם 

הרפואי ואם הם זקוקים לעזרה. 

• מלגות
אנו נמצאים בתהליך של ריכוז המלגות מחברים לקראת אישורן בוועדה המחוזית ולאחר מכן 

בארצית.

• שלוחות 
נפתחו כל השלוחות במחוז. ניתן לפנות לראשי השלוחות לטיפול בכל בקשות החברים.

• בית הלוחם:
נפתח גמלאון בכל יום רביעי להרצאות, בשל מגבלות משרד הבריאות. הפעילות מוגבלת עד 50 

איש בלבד.    

• פורום צעירים:
קיום פעילות גיבוש מגוונת וייעודית לנכים צעירים בתוך הבית ומחוצה לו. 

• נופש:
נפתחו בתי מלון בטבריה - מלון קיסר ובחוף התמרים בעכו, לנופש במחצית שנייה של חודש 

יולי. החברים יכולים להזמין בתי-מלון במחירים מוזלים.
טלפון אשת טורס: 03-7948061

• מפגשים עם רכזי שלוחות
יו"ר המחוז ביצע מפגשים עם רכזי השלוחות וצוותיהם והדריך אותם לגבי חוק ביטוח משכנתא 

לנכים המבקשים לרכוש דירה. כמו כן תידרך אותם לגבי כתב מוטבים בפוליסת ביטוח 
החיים/קבוצתית, ביטוח סיעודי - תנאי פוליסה כולל 6 פעולות הבסיסיות. 

• עיד אל פיטר 
חולקו לחברים הבדואים בדרום  חבילות מזון לחג עיד אל פיטר. 

מחוז באר-שבע והנגב
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נכי צה“ל מבקרים פצועים

משלחת ארגון נכי צה"ל למען לוחם צה"ל שנפצע קשה בפיגוע דריסה

לפני מספר שבועות הגיעה משלחת ארגון נכי צה“ל לשיקום בתל השומר, לבקר ולחזק את 
לוחם צה"ל שאדי איברהים, שנפצע קשה בפיגוע הדריסה בדרום הר חברון ורגלו נקטעה. 

קובי  אביב,  תל  מחוז  יו“ר  בראשות  הארגון  של  משלחת  עם  החולים  בבית  נפגש  איברהים 
יצחק.  לביקור הצטרפו גם ישראל קורנפלר, נכה צה“ל קטוע רגל, חבר מועצה בארגון נכי 

צה“ל ומנהל שלוחה בהרצליה, וניר שדה, גם הוא נכה צה“ל קטוע רגל. 

עומד  צה“ל  ונכות  נכי  של  היציג  הארגון  שמעתה  לו  והבהירו  שאדי  את  חיזקו  המבקרים 
לרשותו וכי יפעל עבורו בכל הנדרש.

כי  ”הביקור מחזק אותי. אני בסדר גמור, חזק  ואמר  מהלך הביקור הודה שאדי למשלחת 
ובעזרת השם אשתחרר מפה מהר".

פצועי צה“ל שביקרו את שאדי התרגשו מהמפגש והסבירו לו כי למרות פציעתו הקשה הוא 
יחזור לפעילות ולמסלול חיים נורמלי ומלא. 

בסיום הביקור, אמר קובי יצחק לשאדי ”אתה תחזור להיות פעיל, תלמד מקצוע וארגון נכי 
צה“ל כאן לשירותך. נעזור לך בכל בעיה“.
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ארגון נכי צה"ל למען נכי ה-PTSD והלומי הקרב

 PTSD-ה בנכי  ובטיפול  בהכרה  הקשור  בכל  בכנסת  הטיפול  את  מוביל  צה"ל  נכי  ארגון 
והלומי הקרב. 

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים  ב-22/6/20 התקיימה 
כץ, דיון מיוחד בנושא הטיפול והסיוע לאותם נפגעים, בו השתתף גם יו"ר ארגון נכי צה"ל, 

עידן קלימן.

 לאחר שנציגי אגף השיקום לא סיפקו תשובות מספקות לטענות שהעלו מתמודדים עם 
פוסט טראומה, בראשן הצבת קשיים וסחבת בתהליך ההכרה בהלומי הקרב, הכריז יו"ר 

הוועדה: "נקים ועדת משנה בנושא ונקיים דיון בכל שבוע - עד שהנושא יטופל".

בפתח הדיון אמר ח"כ אופיר סופר: "פוסט טראומה היא פגיעה שמלווה לוחמים רבים והיא 
מורכבת, כי היא לא ניכרת לא על פניהם ולא על גופם של הנפגעים. מדובר במיטב בנינו. 
נכון היה  ולחבק אותם כשצריך.  זוכרים לבוא  והרבה פעמים אנחנו לא  אנחנו שלחנו אותם 

שהדבר היה בטיפול הרמטכ"ל והצבא אבל בפועל עוסק בזה משרד הביטחון". 

יו"ר ארגון נכי צה"ל, עידן קלימן, תקף בוועדה את התנהלות אגף שיקום והעומדים בראשו 
ואמר כי: "יש אנשים שמטופלים שנה-שנתיים עד שמגיעים בפעם הראשונה לוועדה. זה יוצר 
המקרה".  אחרי  רבות  שנים  הפגיעה  את  להוכיח  שנדרשים  הפונים  בקרב  תסכול  פעם  לא 
לחלל  מאחור.  נשאר  הוא  ולכן  ופיתוח  למחקר  תקציבים  אין  השיקום  "לאגף  כי  הוסיף  עוד 
שנוצר נכנסו גופים אזרחיים. מדובר בפגיעה בחוסן הלאומי. המצב כיום מחייב לשאול האם 
ראוי שמשרד הביטחון ימשיך לטפל בנכי צה"ל או שיש להוציא את הטיפול למשרד ממשלתי 

אחר". 
בעוד מספר ימים יתקיים דיון נוסף בוועדה בנושא וכמו כן יתקיים דיון בנוגע להקמתה של 

וועדת משנה לטיפול בהלומי הקרב. 

הוא  בוועדה, בהם  לכל חברי הכנסת  ניירות עמדה  בימים האחרונים  נכי צה"ל שלח  ארגון 
של  הכושל  והטיפול  צה"ל  נכי  מול  אל  הביטחון  במשרד  שיקום  אגף  התנהלות  את  מפרט 
ועדת  ולהקמת  בנושא  לטיפול  התגייסותם  את  ודורש   DSTP-ה ובנכי  הנכים  בכלל  האגף 

המשנה. 

לכתבה המלאה בישראל היום >>
https://www.israelhayom.co.il/article/773461

ב- 8/7/20 התקיים דיון נוסף בנושא ההכרה והטיפול של אגף השיקום במשרד הביטחון 
בהלומי הקרב שהוא סוגיה ארוכת שנים וקשה מאוד, החייבת לבוא על פתרונה בהקדם 

האפשרי. ההתעמרות בהלומי הקרב חייבת להיפסק!

מדבריו של יו״ר ארגון נכי צה״ל, עידן קלימן, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות שעסקה 
בטיפול בהלומי הקרב, שהתקיימה אתמול:

״ישנה תמונה עגומה ושאלות קשות לגבי ההכרה בנפגעי פוסט טראומה. חייבים להפסיק 
לוועדות  גורמים מטעם המדינה מגיעים  נכי צה“ל.  ועם ההפחדה של  עם שיטת מצליח 
על  לדבר  שנמשיך  רוצה  לא  אני  נפגעים.  על  שיטתי  באופן  אימים  ומהלכים  רפואיות 
ולאור האמון האישי שלי בשר ביטון, ביו“ר  הבעיות של הלומי הקרב, אלא שנפתור אותן 
הזדמנות  כאן  שיש  מאמין  אני  דיין,  עוזי  ח“כ  צה“ל  נכי  למען  השדולה  וביו“ר  הוועדה 

לשינוי“.

צפו בדבריו של יו“ר ארגון נכי צה“ל – עו“ד עידן קלימן:
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Ynet ראיון באולפן חי

אנחנו בתקשורת

/https://www.facebook.com/inz.org.il/videos/291407815382587

PTSD חודש המודעות העולמי לפוסט טראומה

מספר   2017 בשנת  אדר  בהר  בפיגוע  שנפצע  שטיינהרט  עמית 
ב-Ynet על הפציעה הפיזית והפציעה הנפשית ממנה הוא סובל.

לציון חודש המודעות לפוסט טראומה העולמי אנו נחשפים לסיפורם של חברינו נכי צה"ל, דרכי 
יוזמים ועוזרים  וותיקים שמעניקים מניסיונם,  שיקומם והמעטפת של ארגון נכי צה"ל ופצועים 
לנפגעי הפוסט טראומה במפגשים שבועיים במסגרת קבוצת "אחיעד", בטיולים בארץ ובחו"ל 

בסיוע אגודת הידידים של ארגון נכי צה"ל.
צפו בראיון >>

 tvראיון באולפן חי דמוקרט

מה דעתכם על היחס של המדינה לנכי צה"ל?

ראיון שערך  לפני  לגולשים שלו,   tvזו שאלת הסקר שהציב ערוץ דמוקרט
נכי צה"ל, עידן קלימן. התוצאות הוצגו בשידור חי,  יו"ר ארגון  אתמול עם 

במהלך הראיון.

אותנו התוצאות ממש לא הפתיעו. 87% (!!!) חושבים כי היחס של המדינה לנכי צה"ל לא 
טוב. דבר שאנו, נכי צה"ל, מרגישים על בשרנו ממש, מידי יום.

אזרחי  שברו  לא  הברית  את  המדינה.  לבין  הלוחמים  בין  הברית  נשברה  האחרון  "בעשור 
המדינה, את הברית שבר מי שאחראי על הטיפול בפצועי מערכות ישראל. המאבק שלנו הוא 
לא רק על נכי צה"ל הקיימים, המאבק הוא על מדינת ישראל ועל החוסן הלאומי שלה", אומר 

קלימן בראיון.

צפו בראיון המלא, שצריך להפוך את הבטן לכל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
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