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דבר היו"ר | עידן קלימן

"מאבקנו לא תם"
חברים וחברות יקרים,

הימים האחרונים היו דרמטיים ביותר. מאז כניסתי 
לתפקיד שמנו לנו למטרה לבצע רפורמה עמוקה באגף 

שיקום נכים. הצלחנו להציב את מאבקנו בראש סדר 
היום הציבורי ולפני כחודשיים הגיע ראש הממשלה 

לארגון והכריז כי יקדם את דרישותינו. עדיין, מדובר היה 
בערב בחירות והדברים התעכבו. 

לצערנו הרב, לפני כמה ימים עשה איציק סעידיאן, נכה 
צה"ל והלום קרב, מעשה של ייאוש. איציק היקר הצית 

עצמו מול משרדי אגף השיקום והוא במצב קריטי.



כולנו שולחים לו איחולי רפואה שלמה. מרגע זה, 
ברור היה כי השתנו כללי המשחק. ביום ראשון 

שעבר, הודות להתגייסותכם המרשימה, יצאנו לרחובות 
באלפים והפגנו מול משרד הביטחון. 

באותו יום בשתיים בצהריים נפגשנו עם ראש הממשלה, 
שהבטיח לקדם תוך שבועיים בממשלה, ובשיתוף שר 

הביטחון, את דרישות הארגון הדחופות. 

ביום רביעי, 21 באפריל, ביקרו בבית הלוחם תל אביב שר 
הביטחון, בני גנץ, והשר לעניינים אזרחיים וחברתיים במשרד 

הביטחון, מיכאל ביטון, ודנו עם הנהגת הארגון על סעיפי 
הדרישות מהממשלה. ביום חמישי, 22 באפריל, כינס שר 

הביטחון מסיבת עיתונאים משותפת במהלכה הציג איתמר 
גרף, מ"מ ראש אגף השיקום, את רפורמת "נפש אחת" 

לטיפול בנכי צה"ל ואת עיקרי ההחלטה שתובא לאישור 
הממשלה. בהחלטה כלולות הדרישות הדחופות שקידם 
ארגון נכי צה"ל ובהן הקלה בהליכי ההכרה, הגדלת כוח 

האדם, ייעול הדרישות הביורוקרטיות, טיפול בהלומי הקרב, 
ביטול מבחן ההכנסה, עדכון זכויות לזכאי אגף השיקום 

ועוד. אנו מודים לראש הממשלה ולשר הביטחון על הטיפול 
האחראי בנכי צה"ל וממתינים להחלטת הממשלה.

חברים יקרים, מאבקנו לא תם. נמשיך ונעדכן בכל 
התפתחות ואם הדברים לא יתקדמו בכיוון הרצוי, נצא שוב 

לרחובות, עד שניצור את השינוי המיוחל. ברצוני להודות 
לכולכם על ההירתמות, תחושת השליחות, האכפתיות 

וההקרבה האישית שלכם למען הצלחת המאבק. בלעדיכם 
כל זה לא היה קורה.

שלכם ועבורכם, עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל

דבר היו"ר | עידן קלימן

 מסיבת עיתונאים 
 להצגת רפורמת "נפש אחת" לטיפול בנכי צה"ל

לצפייה   יום חמישי, 22 באפריל 

https://www.facebook.com/inz.org.il/videos/280283060264596/
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דבר מ"מ יו"ר | רפי כהן צמח

"לא נסכים עוד להתעמרות"
חברים וחברות יקרים,

ההפגנה שקיימנו בשבוע שעבר מול משרד הביטחון 
בתל אביב שינתה את היחס הציבורי אלינו והציבה את 
מאבקנו בראש החדשות וסדר היום של מדינת ישראל. 

ההתארגנות המהירה וההירתמות של אלפי חברים 
בזמן קצר כל כך הוכיחו שוב שאנחנו צבא חברים 

מלוכד, יעיל, משימתי, ערכי ומחויב, ושאין דבר העומד 
בפני הרצון.

כולנו יחד הבהרנו לעם ישראל ובמיוחד למקבלי 
ההחלטות כי לא נסכים עוד להתעמרות, להשפלה 

ולפגיעה בנו. בעודי כותב שורות אלו, החל משרד 
הביטחון לטפל בדרישותינו הדחופות.

תודה רבה לכולכם על ההתגייסות המרשימה.

רפי כהן צמח, ממלא מקום יו"ר הארגון
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ביום ראשון 18 באפריל, יצאו חברי הארגון 
וחברותיו להפגנת מחאה מול הקריה בתל 

אביב-יפו. 

בשעה עשר בבוקר התכנסו מפגינים מרחבי הארץ 
ליד שער קפלן בקריה. בהמשך התקדמו המפגינים 

וחסמו את נתיבי איילון. בשעה שתיים בצהריים 
נפגש יו"ר הארגון עם ראש הממשלה במשרדו 

בקריה בתל אביב לפגישה שארכה כשעה וחצי. 
בסיום הפגישה הובטח כי דרישות הנכים יעלו 

להחלטת ממשלה תוך שבועיים.

אלבום מחאה

6

יושבים, מימין: קובי יצחק, עידן קלימן



להפגנה הגיעו באוטובוסים חברים וחברות 
מרחבי הארץ. ראשי חמשת מחוזות הארגון 
היו בהפגנה וליוו את החברים מקרוב. "אני רוצה 

להודות לכל מי שסייע במאבק החשוב", אמר 
שמעון מלול, יו"ר מחוז באר שבע והנגב, "ואני 
מקווה ששר הביטחון וראש הממשלה יעמדו 

בהבטחות ויקיימו אותם".

יו"ר מחוז תל אביב-יפו והמרכז, קובי יצחק, אמר: 
"כל החברים שהגיעו הראו אכפתיות ורעות. אם 
לא נקבל את מבוקשנו, לא נהסס לצאת למאבק 

נוסף. אני סומך עליכם שתתייצבו במידת הצורך".

יו"ר מחוז ירושלים, ד"ר אלון דהן, הוסיף: "אנו 
נרתמים למאבק לרפורמה כללית באגף השיקום. 

נדרוש לקבל את דו"ח הביניים של האלוף בן ראובן, 
לבצע רפורמה ביחס הוועדות הרפואיות, לבטל את 

מבחן ההכנסה ועוד נושאים רבים".

"ההפגנה אינה מחאה נגד עובדי אגף השיקום", 
הדגיש יו"ר מחוז שפלה, שרוני דקל-נחשוני, 

"אלא זעקת כאב להתנהלות הלקויה של הטיפול 
בפצועים וחוסר רגישות למצוקותיהם הכואבות".

אלבום מחאה

7 מימין: איתי אלימלך, עידן קלימן, אלון דהן, שרוני דקל-נחשוני



יו"ר מחוז חיפה והצפון, איתי אלימלך, אמר: "אני 
כואב על המעשה הנוראי שעשה איציק סעידיאן. 
הכתובת הייתה מרוחה על הקיר בענק, היה ברור 

שהמצב נפיץ ומדינת ישראל משחקת פה באש. 
אני מקווה שהשינוי באמת בפתח ושלא יהיו יותר 

איציק סעידיאן. אין אחד שלא עבר התעלמות 
והתעמרות בצורה זו או אחרת. ואת איציק דחקו 

לקצה. ההפגנה הציפה המון רגשות אצל כולם. ואני 
גאה בחברים על הפגנה למופת".

אלבום מחאה
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לאה, אחות של איציק סעידיאן
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אלבום מחאה

צילום: קובי גדעון, לע"מ

יום ראשון, 18 באפריל

יום ראשון, 18 באפריל
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  לצפייה  

הנהגת הארגון עם ראש הממשלה

הצהרת יו"ר הארגון בתום ההפגנה

https://www.facebook.com/watch/?v=216669853560506


צור טק עיתונות בע"מ
מנכ"ל ועורך אחראי צור עופר

עורכת שלומית לולה נחמה
מנהלת הפקה אנני רויזמן

עיצוב 


