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חדשות הארגון
הפגנת נכי צה"ל בקריה בתל אביב
ב ,2009-צילום :אריאל בשור

"אין עם מי

לדבר"

יו"ר הארגון ,עו"ד עידן קלימן,
מסביר בראיון לידיעון הארגון מדוע
בשלה העת לצאת למאבק חזיתי
באגף השיקום
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חדשות הארגון
"אגף השיקום עסוק היום בלהילחם בנכי צה"ל
ולהקשות עליהם את החיים" ,אומר יו"ר הארגון,
עידן קלימן" .לצערי הרב ,הגיעה הנהגת הארגון
למסקנה שאין עם מי לדבר .אנו נאלצים לצאת
למחאה שהיא אחת המחאות הכי צודקות בחברה
הישראלית בעשור האחרון".
מה הוביל את הנהגת הארגון להבנה שאין מנוס
ממאבק גלוי?
"נבחרתי כדי לשאת באחריות כבדה ,כדי לדאוג
לפצועות ולפצועים לשיקום מיטבי .כדי שנצליח
במשימה ,צריך לקבל מעטפת שיקומית ראויה.
לצערי הרב ,נתקלתי בשירות גרוע ,התנשאות על
גבול הגסות ,והעלמת זכויות המגיעות לנכה על פי
חוק .נתקלתי בביורוקרטיה סבוכה ומתישה שכל
תכליתה למנוע מהנכה להגיש בקשות ,למנוע טיפול
רפואי וציוד רפואי ,להתעלם מהמלצות רופאים
מומחים ומעל לכול לפעול בחוסר שקיפות והטעיה".
בדצמבר  2019הוקמה ועדה בראשות האלוף
במילואים איל בן ראובן כדי לבחון את הטיפול בנכי
צה"ל ,בצוותי עבודה משותפים לאגף השיקום,
לארגון ולראשונה בהיסטוריה גם לצה"ל .בשל
מגפת קורונה ,נאלצה ועדת בן ראובן להגיש במאי
 2020דו"ח ביניים שאינו שלם .עם זאת ,הממצאים
חריפים וקובעים חד משמעית שנדרשת רפורמה
מקיפה באגף השיקום.
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חדשות הארגון
הפגנת נכי צה"ל בתל השומר ב2009-
צילום :דן בלילטי ומוטי מילרוד

מה עשיתם עד היום כדי לנסות לשנות את
המצב?
"מיום כניסתי לתפקיד נפגשתי  66פעמים עם
אנשים רלבנטיים במערכת הממשל בעניין מצבם
של נכי צה"ל .הופעתי בוועדת חוץ וביטחון ,ועדת
עבודה ורווחה ,ועדת ביקורת המדינה ,נפגשתי עם
חברי כנסת ושרים ,בהם שר הביטחון .הכול הוצג
ונאמר פעם אחר פעם .הגשנו מסמכים המוכיחים
את בעיות הפצועים ,בעשרות העתקים.
4

חדשות הארגון
לצערי הרב ,עד לרגע זה משרד הביטחון בוחן את
טיוטת דו"ח בן ראובן ,על אף המסקנות הקשות.
אני מצפה ממי שמטפל בפצועי צה"ל ורואה כמה
המצב חמור ,לפעול במהירות ובנחישות לתיקון
המצב ,ובמקום זה אני נתקל בכחש ,ובמריחה
ובהסברים ריקים מתוכן ,למה זה לא אפשרי".
באילו צעדים החלטתם לנקוט מעתה והלאה?
"בשלב ראשון פתחנו במחאה דרך הרשתות
החברתיות ,בקמפיין 'לא משאירים פצועים מאחור',
הצגנו את הבעיה והגענו לחשיפה של  4מיליון
אזרחים .מיד לאחר הסגר אנחנו מתכננים לעלות
שלב ולצאת למחאה ברחוב .ככל שממשלת ישראל
תמשיך להתעלם מאיתנו ,כך המחאה תגבר ,ואנו
נגרום לכל אזרחי ישראל להיות מעורבים במחאה
ולדעת מה המצב האמיתי של הפצועים והפצועות".
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חדשות הארגון
מה יהיו הדרישות המיידיות של המחאה?
"אנו דורשים שממשלת ישראל תאשר במיידי את
מסקנות ועדת בן ראובן ותורה למשרד הביטחון
ליישם את הדו"ח בתוך שנה ובפיקוח האלוף בן
ראובן .אנו מבקשים שהממשלה תורה למשרד
הביטחון לבטל באופן מיידי את מבחן ההכנסה

הפגנת נכי צה"ל בתל השומר ב2009-
צילום :דן בלילטי ומוטי מילרוד
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חדשות הארגון
לנכים נזקקים לדמי קיום ,מבחן המעיק על גבם של
פצועי צה"ל .דרישה שלישית היא להכיר במחלות
נלוות שאנשים עם פוסט טראומה לוקים בהן.
דרישה רביעית היא להכיר בצרכים המיוחדים
של פגועי ראש .אנו דורשים גם לקצר את תקופת
החלפת הרכבים הרפואיים מארבע לשלוש שנים
ולהקים ועדה חדשה בשיתוף הארגון כדי לנסח
מחדש את חוק הנכים תוך חצי שנה .מעל כל
אלו ,הדרישה החשובה ביותר שלנו ,כארגון נכי
צה"ל ,היא שהטיפול בנכים והשירות יהיו שקופים
ומיטביים ,ושלא יתייחסו אל הפצועים כאל מספרי
תיק אלא כאל בני אדם".
משבר הקורונה מפריע או מוסיף לעוצמת
המחאה?
"בשל משבר קורונה אנחנו מבינים שהאוכלוסייה
נמצאת במצוקה ובסגר ויש חשש .לעת עתה נשהה
את היציאה לרחוב ,עד שייגמר הסגר השלישי.
ובכל זאת ,אנו חייבים לפעול בשם עצמנו ולמען
עצמנו ולכן אני קורא לכל פצועי ופצועות צה"ל ובני
משפחותיהם להצטרף למאבק ,כדי שנצליח לשנות
את מציאות חיינו .הגיע הזמן שאף אחד לא יעשה
מאיתנו קורבן ואף אחד לא יהפוך אותנו למסכנים".
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חדשות הארגון
תקשיבו לבן גוריון
מראשית הדרך והקמת המדינה עסק דוד בן גוריון
בזכויות הנכים והקים את מערך השיקום של נכי
צה"ל .בספטמבר  1949הגיש בן גוריון את הצעת החוק
לשיקום חיילים נכים לכנסת .בעיתון "דבר" נכתב כי
בן גוריון "הדגיש ,כי אמנם אין אנו יכולים להחזיר את
החיים שאבדו ושנפלו בשדות הקטל ,אולם מחובתנו
לדאוג לאלה שנפגעו ואיבדו את כושר עבודתם".
גם בזמן מלחמת השחרור טיפל בן גוריון בבעיות
הפצועים ודאג לפרוטזות לקטועי הגפיים .ביומנו כתב:
"הנכים דורשים גפיים טובות ובמהרה" וקיבל לביקורים
משלחות של נכים ששטחו בפניו את הבעיות בטיפול
בהם .באחד המפגשים עם הנכים שהיו מאושפזים
בתל השומר ,קם ד"ר שיבא ,מנהל בית חולים תל
השומר ,וביקש "אין מה להתרגש ולצעוק ,הרי מטפלים
בנושא ברצינות ואנחנו חברים ושווים ,אז בואו נדבר
לעניין" .אז ענה לו בן גוריון "אנחנו לא שווים ,לנו שתי
רגליים ולהם אין".

 .1949בן גוריון במפגש עם פצועי צה"ל המאושפזים בתל השומר
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חדשות הארגון
מסע התלאות שעוברים נכי צה"ל
כדי לקבל סיוע ממשרד הביטחון
בחדשות ערוץ  12הקדישו כתבה למאבק הסיזיפי,
המסורבל והלא הגיוני שעוברים נכי צה"ל רבים.

לצפייה

"לא ננוח ולא נשקוט עד שאגף
השיקום יבין שנכות ונכי צה"ל
אינם האויבים"
ב־ 31בדצמבר  2020פנה יו"ר הארגון לחברות
ולחברים והציג את עיקרי המאבק שבפתח.

לצפייה
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חדשות הארגון
יש שופטים בירושלים
בתי המשפט נותנים רוח גבית למאבק וקובעים
כיצד ראוי להתייחס לצורכיהם של נכי ונכות
צה"ל .ציטוטים נבחרים מפסקי דין
"הנטייה היום היא להסתכל יותר ויותר על הפן
הכלכלי ,על 'החור שבגרוש' .לא ניתן להסתכל על
מצבם של נכי צה"ל בכלל ,והעותר בפרט ,בפריזמה
של 'השורה התחתונה' ]...[ .יש חוב עצום של החברה
בישראל לאלו שנפגעו בקרב למען ביטחונה" (עת"מ
.)27786-08-11
"גישת בתי המשפט היא ,מאז ומקדם ,כי יש לפרש
את חוק הנכים 'ברוחב לב ולא ביד קמוצה ,מתוך
רצון להיטיב עם הנכה ושלא להקפיד עמו'" (דנ"א
.)5343/00
"משעה שציוד מסוים נכנס ל'סל הבריאות' של נכי
צה"ל ,אין המדינה יכולה לטעון כי נכה שאותו מכשור
מתאים לו ,לא יהיה זכאי לקבלו ,כיוון שקיים מכשור
זול יותר ,שגם הוא מאפשר לנכה לתפקד [ ]...אין
משמעות הדברים כי הנפת דגל השיקול התקציבי
חזות הכל היא ,והיא מאדה את שאר השיקולים"
(עת"מ .)27786-08-11
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חדשות הארגון
הנחיות הסגר השלישי
מחוזות הארגון ומטה הארגון
•	תחת הנחיות התו הסגול
בתי הלוחם
•	טיפולים שיקומיים ,פרא־רפואיים ומשלימים:
פיזיותרפיה ,הידרותרפיה ,ריפוי בעיסוק,
אמבטיות לחץ ,שיקום בהתעמלות אישית,
פלדנקרייז ,אלכסנדר ,פילאטיס ,טווינה ,דיקור,
רפקלסולוגיה ,שיאצו ,עיסויים.
•	ענפי ספורט שיקומיים :אופני יד ,אופני טנדם,
ריצה שיקומית ,טניס שולחן ,טניס שדה ,פטאנק,
חץ וקשת ,קליעה ,בדמינטון ,ביליארד לנפגעי
 ,PTSDקיר טיפוס ,ריקוד בכיסאות גלגלים,
כדורסל בכיסאות גלגלים ,כדור שער עיוורים.
•	חדר כושר ובריכת שחייה :פעילות שיקומית
יחידנית בלבד.
•	לבירור פעילות בבית הלוחם אנא פנו למחלקת
חברים.
• פעילויות התרבות בתוכנת זום.
• קבוצות אחיעד ממשיכות לפעול.
•	ממשיכים להעניק טיפולי פיזיותרפיה,
הידרותרפיה וריפוי בעיסוק לבני משפחה של
נכי צה"ל ,לנכים חברי הבית שאינם חברי ארגון,
וליתר הזכאים.
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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

