
חדשות ארגון נכי צה"ל | דצמבר 2020

למענכן
במחוז שפלה החל 

לפעול פורום לנכות 
צה"ל | עמוד 7

1

לרשותכם רשימת מספרי וואטסאפ 
לפנייה ישירה לארגון | עמוד 5

בקצות האצבעות

הוקרה 
בקפסולות

ברחבי הארץ מתכוננים 
לאירועי יום ההוקרה 

במתכונת קורונה | עמוד 6



"את המציאות נשנה יחד"
 חברות וחברים יקרים,

בתחילת הקדנציה התחייבנו בפניכם לשנות את 
הטיפול הכושל של אגף שיקום נכים. לאחר שנה 

של ניסיונות הידברות עם מערכת הביטחון, החליטה 
הנהגת הארגון לצאת בקמפיין בעזרת אגודת 

הידידים עם המסר "לא משאירים פצועים מאחור". 
בקמפיין משתתפים פצועות צה"ל ופצועיו, ומטרתו 

להעלות את המודעות למי שנתנו מגופם ונפשם למען 
המדינה. סרטונים ישודרו בכל כלי התקשורת וזאת 

יריית הפתיחה במאבק שאנו מתכננים בקפידה מול 
מערכת הביטחון והממשלה. את המציאות הזאת 

נשנה יחד וזאת הבמה לקרוא לכם, חברות וחברים, 
לשתף את הפוסטים של הקמפיין. ברצוני להודות 
לעדי שטראוס, יו"ר אגודת הידידים; לחברי הוועד 
המנהל; וללירון שגיא, מנהלת אגודת הידידים, על 

העשייה הרבה והמסורה למעננו.

לכם ולבני ביתכם, חנוכה שמח ושמרו על בריאותכם.

 שלכם,
עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל
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דבר היו"ר | עידן קלימן



"להמשיך לשמור על הבריאות"
 חברות וחברים יקרים, שלום רב,

בי"ז בכסלו המדינה מציינת את יום ההוקרה 
לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, והשנה, 

בשל משבר קורונה ייערכו האירועים במתכונת 
שונה וברובם בכלים דיגיטליים. 

בימים אלו נקיים פורום שולחנות עגולים כדי 
לבנות מחדש את ענפי הספורט הפראלימפים, ואנו 
נושאים עינינו לאולימפיאדת טוקיו הצפויה להיערך 

ביולי 2021. כמו כן, ועדת המלגות אישרה מלגות 
לימודים ויוצרים ל-634 חברי ארגון. 

אבקש לאחל הצלחה ליובל כהן, המנהל החדש 
של בית הלוחם באר שבע, ולשלוח איחולי הצלחה 

בהמשך הדרך למנהל היוצא, גילי מולכו. 
החיסונים לקורונה ככל הנראה בדרכם לישראל 
ומדובר בבשורה מעודדת. עם זאת, אנו קוראים 

לכם להמשיך ולשמור על בריאותכם מכל משמר. 
לקראת חג החנוכה העומד בפתח, מי ייתן ונרות 

החג יאירו את ליבנו וישרו שמחה בבתינו.
חורף חמים ובטוח וחג אורים שמח.

שלכם, אבי לרמן, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
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דבר המנכ"ל | אבי לרמן
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"נערכים לשנת העבודה"
 חברים יקרים,

ארגון נכי צה"ל נערך במלוא המרץ לתקופה 
הקרובה, שתהיה עמוסה. 

אנו נערכים לשנת העבודה הבאה ומסיימים לבנות 
תוכנית אחידה שתקיים סינרגיה בין מחוזות 

הארגון ופעילותם. בימים אלו אנו גם מתחילים 
להפעיל מרכז קשר )call center( במחוז תל אביב-
יפו והמרכז ובהמשך בשאר מחוזות הארגון. יושבי 

ראש הנהלות בתי הלוחם מתאמים את המשך 
פעילויות הבתים בזמן הקורונה. 

המשבר מול משרד הביטחון ואגף השיקום ממשיך 
ללוות אותנו ואנו בונים לפרטים את תוכנית 

המאבק, כדי להשיג את השינוי המיוחל לו מצפים 
נכי ונכות צה"ל. נזדקק להתגייסותכם ועזרתכם 

בהמשך הדרך. 

נאחל לכולם רק בריאות וחג אורים שמח.

רפי כהן צמח, ממלא מקום יו"ר הארגון

דבר מ"מ יו"ר | רפי כהן צמח
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חדש!

פנייה ישירה בוואטסאפ לארגון
לשאלות, בקשות ובירורים, מהיום אפשר לפנות 

ישירות למוסדות הארגון ולקבל מענה במסרון.



צועדים ביום ההוקרה 2018
צילום: חיים ורסנו, מערך הסברה קק"ל
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חדשות הארגון

יום ההוקרה, קצת אחרת
בי"ז כסלו, 3 בדצמבר, מתקיים יום ההוקרה לפצועי 

מערכות ישראל ופעולות האיבה. השנה, בשל 
מגפת קורונה, לא מתקיימים אירועים המוניים, 

והיום יצוין בדרכים חלופיות. בבית הלוחם באר 
שבע תתקיים פעילות של כמה צעידות משותפות 
בשיתוף קרן קיימת לישראל ועל פי מתווה משרד 

הבריאות. בקפסולות של עשרים איש יצעדו 
אזרחים ונכי צה"ל כדי להצדיע לפצועי צה"ל.



7

למען הנשים ולזכר עמליה
סא"ל עמליה מוספי ז"ל הייתה יו"ר פורום הנשים 

הראשונה במחוז השפלה. בימים אלו הוקם מחדש 
פורום הנשים נכות צה"ל במחוז, וכדי להנציח את 

פועלה של סא"ל מוספי יהיה שמו פורום עמליה.

בטקס מצומצם מפאת מגבלות הקורונה, ובנוכחות 
בני משפחתה, הוכרז על הקמת הפורום שמטרתו 

לתת מענה לאוכלוסיית הנשים במחוז ולקדם 
אותן. אנו מזמינים את חברותינו, נכות צה"ל במחוז 

השפלה, להצטרף למיזם החברתי החשוב.

חדשות הארגון
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מן המחוזות

חנוכיות של הוקרה
בשל מגבלות קורונה, לא יתקיימו ברחבי המחוז 

טקסי יום ההוקרה הממלכתי לפצועי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות האיבה. כתחליף מקורי, 
ובשיתוף רשויות מקומיות במחוז, יתקיים סבב 
של חלוקת חנוכיות עם הקדשה לציבור הנכים. 
החלוקה תתקיים בהקפדה על הוראות משרד 

הבריאות ובשיתוף בני נוער מתנדבים.

תל אביב־יפו והמרכז

https://m-ta.inz.org.il/
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עוזרים היכן שאפשר
המחוז מסייע לנכים הנתקלים בקשיים מול אגף 

השיקום. יותר משלוש שנים ניסה ש' לקבל מאגף 
השיקום את זכויותיו לשיקום, לימודים ותעסוקה 

בהתאם לנכותו, אך ללא הצלחה.

בהתערבותו של איתי אלימלך, יו"ר המחוז, קיבל 
החבר את הסיוע שהוא זכאי לו.

שני חברי מחוז נוספים ביקשו קלנועית ואגף 
 השיקום דחה את הבקשה ללא הסבר ענייני.

לאחר פנייתו של יו"ר המחוז אושרה בקשתם.

מן המחוזות

חיפה והצפון

יו"ר המחוז בפגישה במשרדו

https://m-h.inz.org.il/
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מן המחוזות

עוברים דירה
בתחילת שנת 2021 יעברו משרדי המחוז מקניון 

הנגב לבית הלוחם באר שבע. המעבר הוא במסגרת 
התייעלות של הארגון, ורצון לחסוך במשאבים 

ולהנגיש את השירות.

מחוברים בוואטסאפ
15 קבוצות וואטסאפ לחברות ולחברים פועלות 

ברחבי המחוז. אנו רואים חשיבות עליונה 
בתקשורת דו כיוונית המאפשרת לנו להעביר 

מידע ולכם לקבל שירות מחייב, יעיל ומקצועי. 
הקבוצות יוצרות תחושה של שייכות ומאפשרות 

לנו להתמודד עם אתגרים כקהילה מגובשת.

יו"ר המחוז, שמעון מלול, בהדרכה לקצינות נפגעים בבית הלוחם

באר שבע והנגב

https://m-bs.inz.org.il/
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מן המחוזות

ירושלים

תעסוקה בחברת שטראוס
בימים אלו מתחילה תוכנית ניסיונית במחוז שפלה 
לשילוב של נכי צה"ל בתעסוקה בחברת שטראוס 

מים. במשרות פנויות תיתן החברה עדיפות ותעסיק 
נכי צה"ל בעלי כישורים מתאימים. לקראת הפעלת 
התוכנית התקיימה פגישה במשרדו של יו"ר המחוז, 
שרוני דקל-נחשוני, בהשתתפות קרן רביבו, הממונה 

על שוויון, נגישות ושילוב אנשים עם מוגבלויות 
בחברת שטראוס מים, ומנהל לשכת השיקום 

רחובות, יהודה ליברטי.

פגישה במשרד יו"ר המחוז לקידום שיתוף הפעולה עם שטראוס מים

שפלה

תומכים בהחלטות
שיתוף פעולה מבורך בין המחוז, ארגון הג'וינט 

ומשרד המשפטים. חברות וחברי הארגון הזקוקים 
לתומך החלטה ומלווה מקצועי יקבלו סיוע בתחומים 

כמו: בנקים, מסמכים, ביורוקרטיה וכדומה. 

ירושלים

https://m-j.inz.org.il/
https://m-r.inz.org.il/
https://m-j.inz.org.il/
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מהנעשה בבתי הלוחם

 המקוונים יצאו לדרך
בחודש נובמבר השיק בית הלוחם תל אביב את 

סדרת הקורסים המקוונים. בתחילת החודש 
נפתח קורס ידיעת הארץ בשיתוף מכון אבשלום, 

המאפשר היכרות מעמיקה עם הזירה המזרח 
תיכונית. למפגשים הראשונים הגיבו המשתתפים 
בהתלהבות: "ההרצאה על קטאר הייתה מעולה 

ומרתקת. מצפים להרצאה הבאה". נפתח גם קורס 
מדיטציה מקוון ובו יתרגלו המשתתפים טכניקות 

של דמיון מודרך, מדיטציה, הרפיה של הגוף 
ותודעה. אתם מוזמנים להצטרף.

קורס זום של מכון אבשלום

תל אביב

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

 הכי מתוקים שיש
ב-12 בנובמבר התקיימה סדנת קינוחים לחברי 

 .PTSD קבוצת אחיעד החיפאית המתמודדים עם
את הסדנה העביר השף מוטי בן נעים והחברים 

יצאו מרוצים, מחויכים ושבעים.

 גם כושר בזום
לאור בקשות שהגיעו 

מהחברים החלה יוזמה 
חדשה של חוגי ספורט 

שבועיים בזום. החברים 
יכולים ליהנות בכל יום 

מחוג אחר.

חיפה

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

 ממשיכים בשגרת הזום
אגף התרבות מציע פעילות מקוונת לכל 

המשפחה: הרצאות למבוגרים מדי שלישי ושבת, 
פעילות לילדים בימי רביעי, ובימי חמישי ערב 

לנשים. החברים נהנו ממפגשים עם הספורטאית 
 האולימפית יעל ארד, הדיאטנית חלי ממן,

ד"ר אילן טל ועוד.

 החברים הצעירים נפגשו למופע סטנד-אפ
מצחיק במיוחד עם הדר לוי. בחנוכה תתקיים 
פעילות צעירים עם אמן החושים נמרוד הראל.

מופע סטנד-אפ עם הדר לוי

באר שבע

https://bh-bs.inz.org.il/


רק לנכי צה"ל

 טיפול ראשון
140ש"ח 

במקום 280ש"ח 

כאבים כרוניים
כאבי שרירים 

בעיות מערכת העיכול
מחלות אוטואימוניות

אביב  תל  חשמונאית 27א  מרים   : כתובתנו
מראש 0547010084 תור  לקבוע  יש  התאמה  לבדיקת 

Annie Royzman

טיפולי רפואה משלימה
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 מגוון פעילויות זום
בחודש נובמבר התקיימו פעילויות רבות ומגוונות 
בזום. החברים נהנו מהרצאות, מפגשים, סדנאות 

ומופעים. לילדים ולכל המשפחה התקיימו סדנאות 
אמנות ויצירה, קוסמות, מדע וטבע, שעות סיפור 

ועוד. נשות הבית נהנות מסדנאות קונדיטוריה 
ואפייה, מפגשי שף, הרצאות על רפואה משלימה 
ונטורופתיה ועוד. מפגש מרתק התקיים עם אלה 

גולן, ניצולת הכת של גואל רצון, שגוללה את סיפור 
חייה המרתק.

מהנעשה בבתי הלוחם

ירושלים

https://www.refuashlema.co.il/therapists/annie-royzman
https://bh-j.inz.org.il/
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"חבורה של בריונים מטילה אימה 
על נכי צה"ל"

ב-9 בנובמבר התקיים דיון סוער בוועדה לביקורת 
המדינה בכנסת, בעקבות הממצאים של דו"ח בן 
ראובן. יו"ר הארגון, עו"ד עידן קלימן, הופיע בפני 

הוועדה והסביר מדוע מערכת הביטחון אינה 
מתאימה לטפל בנכי צה"ל. "המצב קטסטרופלי ומי 

שמולי אומר שהמצב מצוין", אמר קלימן, "סורבנו 
לקבל מיגון עבור מלווים לנכי צה"ל. עומדת מולנו 

חבורה של בריונים שמטילה אימה על נכי צה"ל 
מזדקנים". יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח, אמר: 
 "התפישה בנוגע לנכי צה"ל חייבת להשתנות,

ולשים דגש על שיקום, שירות ושייכות".

מן התקשורת
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מן התקשורת

האם נכים קשים אינם קבוצת סיכון
על רקע מגפת קורונה, פרץ סכסוך עבודה בין 

המלווים של הנכים הקשים לבין משרד הביטחון. 
בדיון בבית הדין לעבודה, דרשו המלווים כי ירכשו 

עבורם ציוד מגן ואף יממנו להם נסיעה במוניות, 
 מחשש להידבקות בתחבורה הציבורית.

במסמך של משרד הביטחון נכתב כי חריגה 
מהכללים של משרד הבריאות לאוכלוסיית המלווים 

"אינה מוצדקת, מקצועית או ציבורית". לבסוף 
החליט בית הדין על פשרה, לפיה יקבל כל מלווה 

מימון של 108 שקל לרכישת ציוד מגן. בנושא 
הנסיעות לא התקבלה טענת המלווים.



 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 


