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דבר היו"ר | עידן קלימן

"לפנינו מאבקים נחושים"
חברות וחברים יקרים,
השגרה אליה שבנו בתום חגי תשרי ראויה להיקרא
בכל תואר מלבד שגרה .אמנם הסגר הוקל ויש
שיפור במצב התחלואה ,אבל לצערנו ,חיינו שלובים
ותלויים עדיין בכל התפתחות במשבר קורונה,
הן בריאותית הן כלכלית .אנו יודעים היטב כי
התמשכותו של המשבר משפיעה עמוקות גם
עליכם ,נכות ונכי צה"ל היקרים ,וברבדים רבים.
אנו בארגון עושים כל שביכולתנו כדי לשפר את
המצב והתחושות .אנו ממשיכים להפעיל את בתי
הלוחם ,ונאבקנו לשמור אותם פתוחים גם בימי
הסגר .אנו פועלים לקראת חזרה לשגרה מלאה
וממשיכים לדאוג לכל זכויותיכם מול אגף שיקום.
לפנינו משימות רבות ומאבקים נחושים אותם אנו
מתכננים בדקדוק רב .נמשיך ונעדכן.
לכם ולבני ביתכם ,חורף נעים ובריאות מלאה.
עידן קלימן ,יו"ר ארגון נכי צה"ל
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דבר המנכ"ל | אבי לרמן

"פועלים בדרכים יצירתיות"
חברות וחברים ,עובדות ועובדים יקרים,
בימים אלו ולשמחתנו ,המדינה מתחילה לשחרר
בהדרגה את ההגבלות של הסגר השני ,ואנו
ממשיכים לפעול בכפוף להנחיות המקצועיות .כמו
המשק כולו ,גם אנו פועלים בדרכים יצירתיות כדי
להבטיח את המשך ומגוון הפעילויות המאושרות.
נוסף על כך ,אנו מגישים כעת למוסדות הארגון
את תוכנית העבודה לשנת  .2021מטרת-העל
של התוכנית היא להוביל את הארגון להתנהלות
כלכלית מאוזנת ולהמשיך להעניק מגוון שירותים
ברחבי הארץ ,מתוך הנחה שמשבר הקורונה יימשך.
התקופה קשה לכולנו ,ובייחוד לחברינו המתמודדים
עם פוסט טראומה .אני שמח לבשר שפעילות
קבוצת אחיעד מתרחבת ,ובימים אלו מתחילה
לפעול קבוצה חדשה בבית הלוחם באר שבע .כולי
תקווה כי נוכל לשוב בהקדם לשגרה.
אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות איתנה,
שלכם,
אבי לרמן ,מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
3

דבר מ"מ יו"ר | רפי כהן צמח

"ממשיכים להתחדש"
חברים וחברות יקרים,
"אחרי החגים יתחדש הכול" ,כתבה נעמי שמר,
ואכן ,לאחרונה יש הטבה בכמות החולים בקורונה
וחיינו נהיים דומים לחיי שגרה .גם בארגון נכי צה"ל
אנו ממשיכים להתחדש .בימים אלו חנכנו מרכז
רפואי שיקומי בבית קיי ,מהמתקדמים והיפים
בארץ ,לשירות נכי צה"ל בגליל המערבי .באותו
מתחם יקום מועדון פעילויות פנאי לנכים.
אנו ממשיכים לטפל בבעיות שבהן נתקלים נכי צה"ל
מול אגף השיקום .הארכנו את התש"מים עד סיום
הסגר הנוכחי ,ואגף השיקום אמור להאריך באופן
אוטומטי את התשלומים לכל מי שקיבל תשלומים
שפג תוקפם .אנו פוקחים עין בוחנת אל העתיד
וממשיכים לפעול למען רווחתכם ובריאותכם.
רפי כהן צמח ,ממלא מקום יו"ר הארגון
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חדשות הארגון

גאווה כפול שלוש
אורן בליצבלאו ,נכה צה"ל עיוור מבית הלוחם תל
אביב ,מתקרב לאולימפיאדת טוקיו .2021
ב־ 10באוקטובר השתתף בליצבלאו ,עם המלווה
ויטלי לייקין ,בתחרות בסבב הגביע העולמי
בטריאלתלון בפורטוגל ,והגיע למקום השישי
בקטגוריה לעיוורים ולקויי ראייה .אנו מאחלים
לבליצבלאו ולמאמן שלו ,אור ברגר ,הצלחה במאמץ
להשיג את הקריטריון לאולימפיאדת טוקיו .2021
לכתבה
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חדשות הארגון

בין שתי ערים
בסוף אוקטובר נפגשו לראשונה חברי קבוצת
אחיעד מבית הלוחם ירושלים עם חברי קבוצת
אחיעד מבית הלוחם תל אביב .קבוצות אחיעד
לנפגעי פוסט טראומה קיבלו החרגה מיוחדת
להמשיך את הפעילות בזמן הסגר .הקבוצה
הירושלמית פועלת ארבע שנים ,והקבוצה התל
אביבית החלה לפעול בשנה האחרונה .בפיקניק
לילי ,סביב מדורה בהר איתן בהרי ירושלים,
התוודעו החברים זה לזה והחליפו חוויות.
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מן המחוזות
תל אביב־יפו והמרכז

מטפלים במקרים פרטניים
במשרדי המחוז מקפידים על קבלת קהל לפי
הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול ,ואין כניסה
ללא מסיכה .צוות המחוז מטפל במקרים פרטניים,
מחלק חבילות מזון לנכים נזקקים ,מקיים ביקורי
בית וממשיך לעמול למען החברים במתן הלוואות,
סיוע בחלוקת תרופות מחברת טלפארמה ועוד.
חיפה והצפון

עד אליכם
המחוז עובד לפי הנחיות התו הסגול ,בעדיפות
לתיאום פגישות מראש .כל הפגישות מתקיימות
בהתאם להנחיות .החל שיתוף פעולה עם ההוצאה
לפועל ,בסיוע והכוונה לחייבים או זוכים למיצוי
זכויותיהם .בקרוב יוצא לדרך מיזם המחוז עד אליך.

פגישות במחוז בהתאם לתו הסגול
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מן המחוזות
באר שבע והנגב

צרו קשר בוואטסאפ
במחוז באר שבע והנגב ממשיכים לסייע לחברים
במגוון תחומים ,עם דגש על חברים נזקקים ומבוגרים.
המחוז מטפל בהלוואות ,בעדכונים שוטפים
בקבוצות וואטסאפ בכל יישוב ,ומקיים שיחות טלפון
לבני  75ומעלה כדי לשאול לשלומם .בקרוב מתחילה
תוכנית שיתוף פעולה עם מכינת מלח הארץ,
והחניכים יגיעו לבקר חברים הזקוקים לעזרה.
כדי לשפר את ההתקשרות עם המחוז נפתח וואטסאפ מחוזי |
052-6927039
ירושלים

מרחיבים את הפעילות
במהלך הסגר נתן המחוז שירות מלא ,הפעיל
מתנדבים ,חילק תווי קנייה וחבילות מזון ,וסייע
בעניינים אישיים מול הרשויות ומשרד הביטחון.
לאחרונה הרחיב המחוז את הפעילות והוסיף שירותי
שכר מצווה וייעוץ משפטי ,וייעוץ בנושאי ביטוח
לאומי לגיל השלישי .כמו כן ,תרם חבר המחוז ,יורם
דאר ,תשעה מחשבים אשר חולקו לחברים.
בזמן הסגר פנו למחוז נכה צה"ל מבוגר ורעייתו,
המנותקים מכל אמצעי המדיה ,וביקשו עזרה
במחשב ובשימוש באפליקציית זום ,כדי לחדש
את הקשר עם ילדיהם ונכדיהם שאותם לא ראו
זמן רב .המחוז סייע.
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מהנעשה בבתי הלוחם
בית הלוחם תל אביב

זום עד הבית
סיירת הזום של בית הלוחם תל אביב נכנסה
לפעולה .לאחרונה הגיעו נציגות של מחלקת
התרבות לביתה של עפרה דמיאל ,חברת הבית,
והסבירו לה כיצד להתחבר לפעילויות מהמחשב
ומהטלפון הנייד .דמיאל קיבלה את הנציגות
בשמחה ,אפתה לכבודן עוגת תפוחים טעימה,
ותרגלה את השימוש בזום ובפלטפורמות המקוונות.
ידיעה מורחבת על הביקור בגיליון "הלוחם" הקרוב.

הדרכה בביתה של עפרה דמיאל ,חברת בית הלוחם תל אביב
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מהנעשה בבתי הלוחם
עם ישראל זום
בתי הלוחם משתפים פעולה בזירה המקוונת
משבר קורונה איחד את אגפי התרבות של ארבעת
בתי הלוחם לשתף פעולה בהיצע הפעילות
המקוונת ובאירועים לכל המשפחה .בחודש
אוקטובר ,לדוגמה ,התקיימו סדנאות ומופעים
לילדים ,סדנאות בישול ,והרצאות ומופעים עם
אהוד יערי ,עינב גלילי ,עומרי אסנהיים ,פרופ' אסא
כשר ,פרופ' איתן פרידמן ,דורון הראל ועוד .אגף
התרבות בבית הלוחם תל אביב ערך סקר דיגיטלי
כדי לאתר חברים המתקשים בשימוש במדיה
הדיגיטלית ולסייע היכן שנדרש.
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מהנעשה בבתי הלוחם
לימור שגב ,מנהלת אגף תרבות בבית הלוחם תל
אביב" :אנו מקבלים המון משובים חיוביים על
התוכן הדיגיטלי ,על אף שיש הצפה של תכנים
בזום בשוק הרחב .כעת פרסמנו תוכנית של
קורסים מקוונים שיתקיימו במהלך החודשים
נובמבר  -דצמבר במגוון תחומים עם מיטב
המרצים" .אושרית בן שושן ,מנהלת אגף תרבות
בבית הלוחם באר שבע" :שמחנו להרגיש את
החיבוק החם ואת הגעגוע ,ואנו מקווים לצאת
מהפריים בקרוב ולפגוש את כולם".
סדרות קורסים מקוונים הנפתחות בקרוב
• ידיעת הארץ
• אנגלית עסקית
• מדיטציה
• תנ"ך עכשיו
• ערים מסביב לעולם
• מפגשים עם ציירים
לפרטים והרשמה

סיירת הזום של בית הלוחם תל אביב
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מן התקשורת
בעיות חמורות באגף השיקום
דו"ח ראשוני של ועדת בן ראובן הוגש למשרד
הביטחון .מן הדו"ח עולה תמונת מצב מדאיגה של
בעיות חמורות בטיפול בנכי צה"ל ובהכרה בהם.
בידיעה שפורסמה בעיתון "מעריב" ,אמר עו"ד עידן
קלימן ,יו"ר הארגון" :הדו"ח החמור חושף את מה
שאנחנו יודעים ,זועקים ונאבקים עליו במשך שנים -
אגף שיקום נכים במשרד הביטחון נמצא בקריסה
תפקודית ,ערכית ומוסרית .מתעמר בנכי צה"ל
ורואה בהם אויב שיש להיאבק בו".

לכתבה

לכתבה
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המערכת מודה לעובדות ועובדי המחוזות
ובתי הלוחם ששלחו חומרים לידיעון .תודה לכם.

ידיעון ארגון נכי צה"ל
מערכת "הלוחם"
עו"ד 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

