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שגרה בצל קורונה

בבתי הלוחם ובמחוזות ממשיכים,
למרות הכול | עמוד  5עד 11

צילום :דוברות הכנסת ,עדינה ולמן

טוב מאוחר ועדת המשנה לטיפול
עמוד 14
בהלומי קרב יצאה לדרך

דבר היו"ר | עידן קלימן
"להיאבק
על מעמדנו"
חברות וחברים יקרים,
אנו נמצאים בעיצומו של הקיץ,
זמן שבו אנשים מורידים הילוך,
ויוצאים לחופשות .לא כך בארגון
נכי צה"ל .בימים אלו ,של אי ודאות בריאותית
וכלכלית והנחיות משתנות ,אנו עסוקים בתפעול
בתי הלוחם בהתאם לכללים .בה בעת ,נעשית
עבודה אינטנסיבית בכנסת ומול הממשלה ,כדי
להיאבק על מעמדנו .פעלנו למתן מענק נוסף
לנכי צה"ל המתקיימים מתגמולי קיום ,ואנו נערכים
למהלכים חשובים כדי להשיב את הזכויות שגזלו
מאיתנו משרד הביטחון ואחרים.
לקראת החגים נחלק חבילות מזון לנכי צה"ל
הזקוקים בהובלת אגודת הידידים בישראל ותודה
לעוסקים במלאכה.
שנה טובה לכם ולבני ביתכם והמשך קיץ נעים
ובריא.
עו"ד עידן קלימן ,יו"ר ארגון נכי צה"ל
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דבר המנכ"ל | אבי לרמן
"שמחים לראות
את הבתים
פועלים"
חברים ועובדים יקרים,
שנת  2020ממשיכה להציב
בפנינו אתגרים בצל משבר
קורונה ,ולמרות הקשיים אנו מתמודדים בהצלחה.
על אף הנחיות משרד הבריאות ,נאבקנו להמשיך
את פעילותם של בתי הלוחם ולתת מעטפת
שיקומית לחברינו .חידשנו פעילויות רבות ככל
האפשר ,ואנו שמחים לראות את הבתים פועלים.
פעילויות שאי אפשר לקיימן פנים אל פנים אנו
מקיימים באמצעות מפגשים מקוונים.
הקדמנו את שעת פתיחת הבתים בימי ראשון
ל 12:00-כדי לאפשר לכם פעילות נוספת בקיץ.
אנו נערכים לחגי תשרי ולשנת הפעילות הבאה,
וצופים בזהירות לעונת החורף ולאתגרים החדשים
שמשבר קורונה עתיד ליצור .שמרו על בריאותכם
והמשך קיץ נעים.
שלכם,
אבי לרמן ,מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
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חדשות הארגון

השר מיכאל ביטון" :יש לנו חוב מוסרי לנכי צה"ל"
ב 6-באוגוסט ביקר מיכאל ביטון ,השר לנושאים אזרחיים
וחברתיים במשרד הביטחון ,בבית הלוחם תל אביב" .יש
לנו" ,אמר ביטון" ,חוב מוסרי לנכי צה"ל ,על שהקריבו
את גופם ונפשם למען ביטחון מדינת ישראל ,אני כל כולי
רתום למענם" להמשך קריאה

האלוף דיין בראש השדולה למען נכי צה"ל
בכנסת בסוף יולי התארח בבית הלוחם תל אביב
ח"כ עוזי דיין העומד בראש השדולה למען נכי
צה"ל בכנסת .דיין קיים פגישה עם הנהלת הארגון
ויחד עסקו במשימות החשובות שעל סדר יומם של
השדולה ושל ארגון נכי צה"ל להמשך קריאה
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מן המחוזות
מחוז
תל אביב-
י
פ
ו
ו
ה
מ
רכז

החתמת מוטבים בשלוחת רעננה בשלוחת
רעננה התקיים יום של החתמת מוטבים ,כדי להקל
על החברים המתגוררים באזור ולהנגיש את השירות
במקום שיגיעו למחוז בתל אביב בימי קורונה.
המחוז פתוח לקבלת קהל לסיוע בחתימת מוטבים,
הלוואות ,טיפולים מול האגף ,מיצוי זכויות ועוד.

עוזרים היכן שאפשר
חבר ארגון חי בתנאים
שאינם הולמים את נכותו.
רק לאחר ביקור בית של יו"ר
המחוז ,אישר משרד הביטחון
ציוד רפואי מותאם .אנו
ממשיכים בחלוקת סלי מזון:
יוסי  .04-8146501המשרד
בקריית ים חזר לפעילות:
דפנה 050-8374001

מחוז
חיפה
והצפון

חלוקת סלי מזון
במחוז חיפה והצפון
5

מן המחוזות
מחוז
שבע
באר
הנגב
ו

סיפור מהחיים :עזרה בימי קורונה

אשתו ושני ילדיו הקטנים של נכה צה"ל
אובחנו כחולי קורונה .הנכה הוא אב
לשמונה ילדים קטינים ,חבר הארגון ומתנדב
בו .עם היוודע דבר הידבקות המשפחה בנגיף ,פנה
יו"ר מחוז באר שבע והנגב לראש עיריית קריית
גת ,אבירם דהרי ,אשר הפעיל את מערכת הרווחה
בעירייה ודאג לפנות את החולים למלון פרדייז בבאר
שבע .העירייה אף סייעה כלכלית לבני המשפחה
שנותרו בבית .לאחר כשבועיים במלון פרדייז ולאחר
שבדיקותיהם יצאו שליליות ,חזרו האישה והילדים
לבית המשפחה בקריית גת.

ממשיכים לדאוג
לחברים צוות מחוז
שפלה ויו"ר המחוז
עומדים לרשות החברים
ועושים את המיטב כדי
להיענות לפניות ולסייע
מול לשכת השיקום
ומול שאר הגורמים.
נמשיך לקדם את נושא
התעסוקה ולקיים עשרות
ביקורי בית מדי חודש,
מתוך דאגה לשלומם של
החברים.

מחוז
שפלה

ביקור בית .מימין :חבר
הארגון ,דוד אביכזר; יו"ר
המחוז ,שרוני דקל-נחשוני
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מן המחוזות
אמנות בימי קורונה בכוחה של
מחוז
היצירה לפרוץ את גבולות הכאב
ירושלים
והצער ,וליצור אוצרות תרבות
ורוח .מחוז ירושלים פתח את שערי הגלריה
הירושלמית לאמנים ואמניות חברי וחברות הארגון,
המבקשים להציג את עבודותיהם .מנהלת הגלריה
ויוצרת המיזם :שיר שטיינמץ; אוצרת התערוכה
הווירטואלית :ורד יצחקי.
לצפייה בתערוכה הווירטואלית
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מהנעשה בבתי הלוחם

תל אביב

חברי דור הביניים בסדנת מוזיקה חווייתית
ומאתגרת עם יותר משמונים כלי הקשה ייחודיים
מרחבי העולם .את הסדנה הנחה יגאל פילר,
מוזיקאי ושחקן תיאטרון וקולנוע וסיכמו החבר'ה:
"היה ערב מוזיקלי קסום ,משחרר ומהנה".

בחודשי הקיץ מתקיימת פעילות החוגים כסדרה כדי
להשלים את הפסקת הפעילות בתקופת הקורונה.
מרבית החוגים חזרו לפעול תחת הגבלות משרד
הבריאות והחברים מרוצים ושמחים.
בתמונה :חוג ציור
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מהנעשה בבתי הלוחם

חיפה

בבית הלוחם חיפה
מתקיימים חוגים על
אף הקורונה .החברים
שומרים על מצב הרוח,
עובדים עם מסכות
ומנסים לקיים את
השגרה .בתמונות :חוג
שילוב אומנויות בהנחיית
ליזה אלוני וחוג צורפות בהנחיית בת שבע אור.
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מהנעשה בבתי הלוחם

באר שבע

סדנה לקליעת סלים בהנחיית נריה ביטון

חוג מחול על כיסאות גלגלים בהנחיית לימור בודה סלפטי
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מהנעשה בבתי הלוחם

ירושלים

בריכת השחייה בבית הלוחם ירושלים

מחמם את הלב לראות עשרות חברים חובבי
ספורט שהגיעו להתאמן בחדר הכושר ובבריכת
השחייה .הרישום לחדר הכושר בקפסולות דרך
אתר בית הלוחם ,וגם לוחות הזמנים של בריכת
השחייה מופיעים באתר בית הלוחם.

חדר הכושר בבית הלוחם ירושלים
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טיול שטח | בדרכי הנבטים בנגב

רוב

בק

ב 29-באוגוסט מתקיים טיול שטח  4על  4בדרכי
הנבטים בנגב לחברי בית הלוחם תל אביב .פרטי
המסלול :דרך הפסלים על שפת מכתש רמון; תצפית
מרהיבה אל עומק מכתש רמון ומעלה נוח; נחל
ארדון והתופעות הגיאולוגיות שבו; חאן סהרונים
וסיפורה של דרך הבשמים הנבטית; נחל סהרונים
ומעבר שן רמון; יציאה לכביש דרך נחל גוונים;
נקודת תצפית בלב המכתש .הרשמה במחלקת
חברים ,בית הלוחם תל אביב 03-6461696

אופטיקה נובה
לשירות נכי צה״ל

פתרונות ראייה מורכבים
לפרטים לחצו כאן
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גיל-און  -למרות הכול ,תרבות

בבית הלוחם תל אביב עושים תרבות גם בקורונה
ובהתאם להנחיות .בסדרת ההרצאות של מועדון
גיל-און מתארחים מיטב המרצים בשני מתחמים
בבית הלוחם .באולם המופעים מעביר המרצה את
ההרצאה למספר מוגבל של נוכחים ולאור הביקוש
נפתח גם חלל מועדון החברים לצפייה בהקרנה
של ההרצאה .עוד כמה עשרות חברים צופים
בהרצאות מרחוק באפליקציית זום.
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מן התקשורת
יו"ר הארגון בגלי צה"ל:
"תפסיקו לדבר על הלומי הקרב
ותתחילו לעשות" ב 3-באוגוסט
התראיין בגלי צה"ל עידן קלימן ,יו"ר הארגון ,בעקבות
ההכרזה של ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,על
הקמת ועדת משנה לטיפול בהלומי קרב שבראשה
יעמוד ח"כ אופיר סופר .בראיון אמר קלימן" :תפסיקו
לדבר על איך מטפלים בהלומי הקרב ותתחילו לטפל
בהם .יש מחקרים ויש דוחות ,וכולם יודעים מה צריך
לעשות ,ופשוט לא עושים ,רק מדברים".
האזינו לקטע הרדיו
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המערכת מודה לעובדות ועובדי המחוזות
ובתי הלוחם ששלחו חומרים לידיעון .תודה לכם.
ידיעון ארגון נכי צה"ל
מערכת "הלוחם"
עידן קלימן ,יו"ר ועדת מערכת;
ארי ארבל; אורי בינדר; שרי גרינברג;
שרוני דקל-נחשוני; יהודה נבון
צור טק עיתונות בע"מ
מנכ"ל ועורך אחראי :צור עופר
עורכת :שלומית לולה נחמה
מנהלת הפקה :אנני רויזמן
עיצוב:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות והן מתפרסמות באחריות
המפרסמים בלבד .אין בפרסום המודעות משום המלצה של
ארגון נכי צה"ל וצור טק עיתונות בע"מ או בדיקה שעשו ביחס
למידע המפורסם ,ולא תחול עליהם כל אחריות בקשר עם
המודעות ופרסומן .כל המודעות המופיעות בידיעון הן ביוזמת
החברות המפרסמות.

משאף ®Syqe
לראשונה בעולם מינון
מדויק של קנאביס רפואי
בכל שאיפה

לפרטים נוספים לחצו כאן
או חייגו *2064

