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נלחמים כתף אל כתף
הושקה השדולה למען נכי צה"ל בכנסת, 

בראשות ח"כ עוזי דיין | עמוד 5

 שנה טובה ומתוקה
לחברי וחברות הארגון ובני משפחותיהם
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 "תכלה 
שנה ונגיפיה"

 חברות וחברים 
יקרים,

שנה חדשה מנשבת בפתח 
ומוצאת את כולנו בימים מלאי 

קשיים וחששות. ימי הסגר יהיו 
בוודאי לא קלים לכולם, ובפרט לנכות ונכי צה"ל, 

המתמודדים עם אתגרים גם בשגרה. עם זאת, אני 
אופטימי ומאמין כי השנה החדשה תביא בשורה 

והרבה טוב. 
שנת תשפ"א נפתחת עם השקתה של השדולה 

למען נכי צה"ל בכנסת, בראשה עומד חבר הכנסת 
עוזי דיין. יחד נעבוד כתף אל כתף ונקדם את 

זכויותינו. בימים אלו אנו פותחים במאבק עיקש, 
נחוש ובלתי מתפשר מול אגף שיקום, במטרה 

להוביל שינוי עמוק בטיפול בנכי צה"ל ובשירות. 
נפעל בכל הכוח ונילחם על צרכינו. 

תכלה שנה ונגיפיה, תחל שנה וברכותיה.

עו"ד עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל

דבר היו"ר | עידן קלימן
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דבר המנכ"ל | אבי לרמן

"פעילות השיקום 
והטיפול תימשך"

חברים וחברות, עובדים 
ועובדות יקרים,

לאחר שנה דרמטית, אנו עומדים 
בפתחה של שנת תשפ"א. גם 
בארגון נכי צה"ל נתנה השנה 

החולפת את אותותיה. לראשונה נאלצנו לסגור 
את בתי הלוחם, והייתה זו מכה קשה. עם העלייה 

בתחלואה, עשינו כל שביכולתנו כדי למנוע את 
סגירתם של בתי הלוחם. אני שמח לבשר כי הצלחנו 

להחריג את בתי הלוחם וכל פעילות השיקום 
והטיפול תימשך גם בימי הסגר העומד בפתח. מיום 
שני הקרוב, בין ראש השנה לערב יום כיפור, יפעלו 

הבתים משבע בבוקר עד שמונה בערב. 
מחלקות החברים יעמדו לרשותכם והמוקד הטלפוני 

הורחב ויוצר קשר עם החברים, כדי לברר האם 
נדרש סיוע כלשהו. בסיוע אגודת הידידים, חילקנו 

יותר מאלף סלי מזון. תודה לעובדי הארגון אשר 
עושים עבודתם במסירות בתקופה קשה ומאתגרת.
תהא שנה מבורכת ומאושרת, שנת בריאות, שנה 

של אחווה ורעות.

שלכם, אבי לרמן, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
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חדשות הארגון

 מ"מ יו"ר הארגון, 
רפי כהן צמח: 
 "הסגר הזה 
יהיה שונה"

כיצד מתכונן הארגון לסגר?
"סגר חגי תשרי יהיה שונה 
מהסגר הקודם, משום שקיבלנו החרגה ונוכל 

להפעיל את בתי הלוחם בכל הקשור לטיפולים 
שיקומיים. הקפיטריות יהיו פתוחות למשלוחים. 

פעילויות הספורט העממי בחוץ ימשיכו להתקיים, 
גם בפריפריות".

איך נערכים מחוזות הארגון?
"המחוזות יעבדו. הנכים יקבלו שירות טלפוני ויוכלו 

לבקש פתרונות ותשובות. המחוזות התארגנו 
לחלוקת מזון מוגברת בימים שלפני החג וחולקו 

כאלף חבילות. יש חברים נזקקים שקיבלו תווי 
קנייה. אנו ממשיכים לעבוד בשוטף מול אגף 

השיקום כדי שלא ייפסק שום טיפול".
מה תאחל לשנה החדשה?

"לחברות ולחברים אני מאחל שנה של בריאות 
איתנה וחג שמח. גם לעובדים היקרים, שהם 

המשאב האנושי שלנו, חג שמח מכל הלב. אני 
מאחל למטה הארגון שבשנה הבאה נגשים את כל 

היעדים שהצבנו בפנינו".



מימין: עידן קלימן, עוזי דיין
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חדשות הארגון

הושקה השדולה למען 
נכי צה"ל בכנסת 

השדולה למען נכי צה"ל, 
בראשות חבר הכנסת 

והאלוף במילואים, עוזי דיין, 
הושקה ב-13 בספטמבר 

בטקס חגיגי בבית הלוחם 
ירושלים. נכחו השר 

לנושאים אזרחיים במשרד 
הביטחון, מיכאל ביטון; 

ח"כ קטי שטרית; ד"ר ענת 
ברקו; הנהלת הארגון ונכי 

ונכות צה"ל. 
נשא דברים יו"ר הארגון, עו"ד עידן קלימן, ומתח 

ביקורת חריפה על אגף השיקום: "השדולה למען 
נכי צה"ל מתחילה את פעילותה בימים שבהם אגף 

שיקום נכים נמצא בהתפרקות תפקודית, מוסרית 
וערכית שלא הייתה מעולם. אם מדינת ישראל 

תמשיך להפקיר את נכי צה"ל, היא מאבדת את 
ההצדקה המוסרית לקיומה". 

ח"כ עוזי דיין אמר: "אנו חייבים לנכי צה"ל חוב מוסרי 
וערכי. ברור לי שעל הכנסת לשמש אכסניה לשדולת 

נכי צה"ל. לצערי, אגף השיקום הוא אם כל חטאת. 
נדרשת הקמה מחדש של האגף. מי שלא מבין זאת 

או לא יודע איך לעשות זאת, שלא יהיה שם".

לצפייה בידיעה 
בחדשות 13

https://www.inz.org.il/blog/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-13-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94/
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מן המחוזות

הכול בסגר בהתאם להוראות 
החירום של הממשלה ובכפוף 

להגבלות משרד הבריאות 
בשל נגיף קורונה, ייסגר 

מחוז תל אביב-יפו והמרכז 
לקבלת קהל. המחוז ימשיך 
לפעול למען ציבור החברים 

והחברות ולתת סיוע בקבלת 
תרופות מטלאפרמה, בטיפולים 
פרטניים מול אגף השיקום, ובשיחות יזומות לחברים. 

בכפוף להוראות צוות מחוז חיפה והצפון, 
בראשות איתי אלימלך, מאחל חג שמח ושנת 

תשפ"א מוצלחת. אנו ממשיכים בחלוקת סלי מזון 
שתרמה אגודת הידידים, לחברים שידם אינה 

משגת. אפשר ליצור קשר עם יוסי 04-8146500. 
בתקופת הסגר ימשיך המשרד לתת שירות בכפוף 

להנחיות משרד הבריאות.

יו"ר המחוז בפגישה 
אישית 

מחלקים חבילות מזון 
לראש השנה

 מחוז 
 תל אביב-

יפו והמרכז

 מחוז 
 חיפה
והצפון

https://m-ta.inz.org.il/
https://m-h.inz.org.il/
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מן המחוזות

ממשיכים לסייע צוות המחוז ממשיך לסייע 
לחברים ולחברות במגוון תחומים, בדגש על חברים 

נזקקים ומבוגרים הנמצאים בסיכון. אנו פועלים 
להעניק הלוואות לחברים, שולחים עדכונים בקבוצות 

וואטסאפ בכל יישוב, וממשיכים את פרויקט הקשר 
עם בני 75 ומעלה. בברכת שנה טובה ושמחה, שנת 

שלום, שגשוג ופריחה. 

מחלקים חבילות מזון לראש השנה

מחלקים סלים לראש 
השנה בתרומת אגודת 

הידידים, ממשיך המחוז לחלק 
סלי מזון לחברים הנזקקים, 

לכבוד ראש השנה.

 מחוז 
באר שבע 

והנגב

 מחוז 
ירושלים

https://m-bs.inz.org.il/
https://m-j.inz.org.il/
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מן המחוזות

מזון לכל החברים ב-10 בספטמבר התקיימה 
ברחובות הרמת כוסית מחוזית לראש השנה, 

במתכונת מצומצמת ובהתאם לתו הסגול. בחודש 
האחרון חילק המחוז מתנות לחברי מועדוני 

השיקום אתגר וחממה ונוסף על כך, לקראת החג 
חולקו כ-150 חבילות מזון לחברי המחוז הזקוקים 

לסיוע. אף חבר לא יישאר ללא מזון בחג. 

מחלקים מתנות לחברי מועדון אתגר

הרמת כוסית לחברי המחוז ברחובות

 מחוז 
שפלה

https://m-r.inz.org.il/
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אלופי הליגה 
בטניס שולחן 

קבוצת בית הלוחם 
תל אביב בטניס 

שולחן זכתה 
באליפות הליגה 

ב-12 בספטמבר. 
זוהי הפעם ה-26 שהקבוצה זוכה במקום הראשון. 
הטורניר התקיים בבית הלוחם ירושלים והשתתפו 
בו 12 קבוצות מכל מועדוני הנכים בארץ. משחק 

הגמר התקיים מול קבוצת בית הלוחם חיפה 
והסתיים בתוצאה 3:1 לבית הלוחם תל אביב.

מהנעשה בבתי הלוחם  תל אביב

שחקני הקבוצה. מימין: אלכס קורנמן, 
אילן ירון, בועז טביב, זאב גליקמן

פותחים שנה ב-15 בספטמבר נערכה הרמת 
כוסית חגיגית בבית הלוחם חיפה.

מהנעשה בבתי הלוחם  חיפה

מימין: איציק 
אוחיון, אריה 
עקרבי, רפי 

כהן צמח

https://bh-tla.inz.org.il/
https://bh-h.inz.org.il/
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מהנעשה בבתי הלוחם  באר שבע

תחל שנה ופעילויותיה פעילות הקיץ התקיימה 
במרץ בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בימים 

אלו החל הרישום למגוון החוגים לשנה הבאה ואנו 
מכינים את החללים בהתאם לכללים החדשים. 

לחברי הגימלאון הרחבנו את הפעילויות, ההרצאות 
מחולקות לקפסולות, והוספנו הרצאות בזום.

נשות הבית בסדנה ייחודית של הכנת תכשיט אישי

סדנה להכנת עוגיות 
מקרון לשנה טובה 

ומתוקה
יעל קפיטולניק במופע בידור על 

זוגיות, הבדלי תרבויות ועוד

https://bh-bs.inz.org.il/
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מהנעשה בבתי הלוחם  ירושלים

כנפיים מצוירות ב-13 בספטמבר, בערב פתיחת 
השדולה בכנסת למען נכי צה"ל, נפתחה בבית 

הלוחם תערוכת האמנות "כנפיים". בתערוכה 
משתתפים שישה אמניות ואמנים חברי הבית והיא 

תוצג במשך שלושה שבועות.

https://bh-j.inz.org.il/
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לנסות את האלטרנטיבה

 החברות והחברים מוזמנים 
 לקבל טיפולים אלטרנטיביים 

בבית הלוחם תל אביב
 בבית הלוחם תל אביב מציעים 

 מגוון של טיפולים אלטרנטיביים: 
 טווינא  דיקור  עיסוי למאה פלוס  

רפלקסולוגיה  עיסוי רפואי  עיסוי לימפטי  
 אלכסנדר  פלדנקרייז  שיקום פציעות ספורט 

 פיזיותרפיה יפנית  רייקי 
הטיפולים יכולים לסייע במגוון בעיות כמו לחץ דם, 

מיגרנות, כאבי פנטום, PTSD ועוד.
לפרטים 03-6461669



 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 


