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נבחרת החתירה של בית 
הלוחם תל אביב בדרך 
לאולימפיאדה | עמוד 7

חותרים
לטוקיו

 לאחר שלא עמד יותר בסבל
הגיע איציק סעידיאן למשרדי אגף השיקום 
והצית את גופו. ביום ראשון יוצא הארגון 

להפגנת מחאה בתל אביב | עמוד 2
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חדשות הארגון

מחדל
ביום שני בערב, הגיע איציק סעידיאן למשרדי אגף 
השיקום בפתח תקווה, שפך על עצמו חומר דליק 

והצית את גופו. סעידיאן, נכה צה"ל בן 26, הוא 
הלום קרב ממבצע צוק איתן. מצבו הנפשי היה 

קשה והוועדות הרפואיות לא קיבלו את טענותיו. 
הטיפול שקיבל היה לוקה בחסר.

נשיא המדינה כתב "אני מתפלל בכל ליבי לרפואתו 
של איציק סעידיאן הערב". ראש הממשלה 

התקשר ליו"ר הארגון ואמר כי הוא מחויב "לביצוע 
רפורמה מקיפה בדרך שבה אנו מטפלים בנכי צה"ל 

ובפצועינו".

בתגובה לאירוע החליטה המזכירות הפעילה של 
הארגון לצאת להפגנת מחאה מול הקריה בתל 

אביב ביום ראשון, 18 באפריל, בשעה עשר בבוקר. 
כל חברי הארגון נקראים להגיע ולהביע מחאה 

תחת הכותרת "כולנו 
איציק סעידיאן".

 לכתבה  
צילום: ״המהדורה 

המרכזית״, חדשות 12

לפרטים ומידע: 
 פייסבוק הארגון

 אתר הארגון

יו"ר הארגון, עידן קלימן, 
התראיין ברשת ב'

https://www.inz.org.il/blog/%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/
https://www.facebook.com/inz.org.il
https://www.facebook.com/inz.org.il
http://www.inz.org.il
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דבר היו"ר | עידן קלימן

"אתם הכוח של מדינת ישראל"
חברות וחברים יקרים,

בימים האחרונים התבשרנו על טרגדיה קשה. פצוע 
צה"ל, איציק סעידיאן, הצית את עצמו בפתח 

משרדי אגף השיקום. הסיפור הנוראי מזכיר לכולנו 
את המחיר הפיזי והנפשי הקשה שפצועי צה"ל 

ממשיכים לשלם יום יום.

בהתקדש עלינו יום הזיכרון, אני מבקש לחבק ולחזק 
את המשפחות השכולות היקרות, אשר איבדו את 

היקר להן מכל ולברך את חיילי ומפקדי צבא ההגנה 
לישראל. מי ייתן ומחיר הדמים היקר ששילמנו 

בעד תקומתה של מדינת ישראל לא יהיה לשווא. 
לכם, אחיותיי ואחיי, נכות ונכי צה"ל, גיבורי ישראל, 
אני מצדיע. מצדיע על גבורתכם בשדה הקרב, על 

כוחותיכם לקום מדי יום ולהמשיך להיאבק על 
בריאותכם ולעבור שיקום פיזי ונפשי ארוך וקשה, 

לעתים מייאש, במשך שנים ארוכות. אתם הכוח של 
מדינת ישראל. 

יום עצמאות שמח, בריאות טובה, ולחברינו 
המוסלמים, רמדאן כרים, رمضان كريم.

 שלכם ועבורכם,
עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל
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דבר המנכ"ל | אבי לרמן

חברות וחברים יקרים,
אנו מציינים את יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל. 

השנה נציין את אירועי יום הזיכרון ולא נחגוג את 
יום העצמאות כבשנים עברו. כולנו, הנושאים בליבנו 
את הזיכרון והכאב האישי, נתייחד עם יקירינו, חללי 

מערכות ישראל, ונייחל לימים של שקט וביטחון 
לעמנו ולמדינתנו. בבתי הלוחם ייערכו טקסים לציון 

יום הזיכרון ולזכר חברינו נכי צה"ל.

לאחרונה הסבנו לשולחן החג וציינו את היציאה 
מעבדות לחירות, והשנה נוסף מימד היציאה מן 

הסגרים ותחילתה של חזרה לשגרה. אנו פועלים כדי 
לחזור לשגרה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

נחדש את טיולי המורשת ופעילויות ההעשרה ואתם 
מוזמנים לפנות למחלקות החברים ולהתעדכן. 

אאחל לכולנו בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה 
מבורכת, שלווה, ביטחון, הגשמה ושגשוג למדינת 

ישראל. יום עצמאות שמח.

אבי לרמן, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל

"נייחל לימים של שקט וביטחון"
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דבר מ"מ יו"ר | רפי כהן צמח

"שבים לשגרה הברוכה"
חברים וחברות יקרים,

אנו שבים אט אט לשגרה הברוכה וגם הפעילויות 
 לרווחת החברים והחברות מתקיימות כסדרן.

בימים האחרונים קיבלתם הודעות על פתיחת 
קווי השטיח המעופף ב-11 באפריל. הזכאות לחמי 
המרפא הוארכה עד סוף אוגוסט ובימים הקרובים 
תקבלו הודעה על פתיחת קווים במלונות אחרים. 

מ-25 באפריל תספק חברת סופר-פארם את 
התרופות לזכאים. התרופות יגיעו עם שליח עד 

הבית או באיסוף מהסניפים ברחבי ארץ. 

אנו מציינים את יום הזיכרון ויום העצמאות, זוכרים 
את בני משפחותינו, חברינו וחברותינו, אשר קורבנם 

האישי הוא מגש הכסף עליו ניתנה לנו מדינת 
ישראל. נחבק את המשפחות השכולות ונזכור את 
חברינו אשר לא שבו מן הקרב. חג עצמאות שמח 

 וימים טובים וברוכים של שקט, שלווה וביטחון.
"ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום".

רפי כהן צמח, ממלא מקום יו"ר הארגון
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בדרך לאולימפיאדה
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שמוליק דניאל

חתירה למגע
נבחרת החתירה של בית הלוחם תל אביב רושמת 

לזכותה הישג מרשים ושלוש סירות תחרותיות 
קבעו את הקריטריון לאולימפיאדת טוקיו. מורן 

סמואל בסירת יחיד נשים; שמוליק דניאל בסירת 
יחיד גברים; ובסירת רביעייה ברק חצור, אחיה 

קליין, שי לי מזרחי, סימונה גורן. 

על הספורטאים עברה שנה מורכבת ובכל זאת 
התאמנה נבחרת החתירה 

מדי יום במרכז דניאל 
לחתירה. בשל אילוצי 

הקורונה התקיימה אליפות 
אירופה 2021 במתכונת 

אונליין, במכשיר קונספט 
המדמה חתירה. את 

הנבחרת מאמנים פאולה 
גרזיטי ודימה מרגולין.
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חדשות הארגון

מימין: סימונה גורן, 
אחיה קליין, ברק חצור, 

שי לי מזרחי



משרדי מחוז חיפה והצפון ומשרדי 
מחוז באר שבע והנגב חנכו את 

משכנם החדש בבית הלוחם
כחלק מצעדי התייעלות בארגון ולאחר שנים רבות 

של הפרדת רשויות, הוחלט לאחד את משרדי 
המחוזות עם בתי הלוחם. המהלך כבר הושלם 
במחוז חיפה והצפון ובמחוז באר שבע והנגב, 
ובקרוב צפוי גם במחוז תל אביב-יפו והמרכז 

ובמחוז ירושלים. בסוף מרץ התקיימו בבתי הלוחם 
טקסים חגיגיים לחנוכת המשרדים החדשים, 

בנוכחות יו"ר הארגון ומנכ"ל הארגון.

הביתהבית
חנוכתחנוכת
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חדשות הארגון

קביעת מזוזה במשרדי 
מחוז באר שבע והנגב
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מן המחוזות

קמחא דפסחא במחוז
לקראת חג הפסח חילקו במחוז עשרות חבילות 

מזון. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יוצאים 
חברי המחוז, להניח זרים על קברי החללים בבתי 

 העלמין הרצליה, חולון, כפר סבא, פתח תקווה,
תל מונד, קריית שאול, רמלה, לוד, נחלת יצחק, 

נתניה, ראש העין, רעננה.

במעבר חד, המחוז מאחל לחברים ולחברות יום 
 עצמאות 73 שמח. בתקווה לימים טובים יותר,

של בריאות ואחדות.

תל אביב־יפו והמרכז

קמחא דפסחא במחוז תל אביב-יפו והמרכז

https://m-ta.inz.org.il/
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מן המחוזות

לכל שאלה תשובה
בתחילת אפריל התקיים ערב שאלות ותשובות 

בכפר מע'אר, בנוכחות יו"ר המחוז, איתי אלימלך. 
בערב יום הזיכרון מתקיימת הנחת זרים מטעם 
המחוז החל משעה שמונה בערב באנדרטאות 
ברחבי המחוז, וביום הזיכרון בשעה 11 בבוקר 

בבתי העלמין ובחלקות הצבאיות.

חיפה והצפון

ערב שאלות ותשובות במע'אר

http://www.steiner.co.il
mailto:info%40steiner.co.il?subject=
https://m-h.inz.org.il/
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מעשים טובים באמצע הדרך
ביום המעשים הטובים התקיים שיתוף פעולה 

מבורך של המחוז עם רשת חוויות. צוות המחוז 
ועובדי רשת חוויות יצאו לבתי חברים וחברות מעל 
גיל 75 המתגוררים באזור רחובות והסביבה וחילקו 
מאה תשורות קטנות. החברים התרגשו מהמחווה 
המיוחדת ושמחו. המחוז מאחל חג עצמאות שמח 

ומייחל כי בחג עצמאות זה נעמוד כולנו איתן ונשלב 
ידיים כדי לקרב בין קבוצות האוכלוסייה ולהיות 

סמן ימני לערבות הדדית ולאהבת חינם.

שפלה

צוות המתנדבים ביום המעשים הטובים

https://m-r.inz.org.il/
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מן המחוזות

ירוק בעיניים
מחוז ירושלים ביקר בקבוצת הגינון של המחוז 

הפועלת בגן הבוטני על יד האוניברסיטה העברית 
בגבעת רם. הקבוצה המגובשת והמופלאה מצאה 
בית קסום וירוק לפעילותה, והחברים נהנים מחן 

המקום ומעשייתם הברוכה הניבטת מכל צמח ומכל 
עלה. על המלאכה מנצחת רות בגין ומסייע בידה 
צוות עובדי הגן הבוטני. עוד מתקיימים, ביוזמתה 

הברוכה של עוזרת היו"ר, אהובה שביב, סיורים עם 
צוות מורי השל"ח של ירושלים, בכפוף למגבלות 

התו הסגול. לאחרונה נהנו החברים מסיור בעקבות 
הפנתרים השחורים, וסיור בנושא קרבות תש"ח.

ירושלים

https://m-j.inz.org.il/


 חוזרים להרים
בית הלוחם חזר החודש למגוון פעילויות ספורט 

ותרבות, בהתאם להנחיות התו הירוק. כמו כן 
התקיימה בבית הרמת כוסית חגיגית שלוותה 

בארוחה מפנקת. בהרמת הכוסית התקיים טקס 
לעובדים ועובדות 

מצטיינים הראויים 
להערכה, וחמישה 
עובדים ועובדות, 

מבית הלוחם חיפה, 
מהמחוז ומבית קיי 

זכו לאות הערכה.

רוכבי האופניים בפעולה
14

מהנעשה בבתי הלוחם

חיפה

הרמת כוסית חגיגית לחג הפסח

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


 אחיעד בשרשרת
בסוף מרץ הגיעו חברי קבוצת אחיעד למושב 
שרשרת, להרמת כוסית חגיגית וסדנת בישול 

מיוחדת לחג. 25 חברים נהנו מערב ייחודי, מלא 
שמחה וברכות לקראת חג הפסח. 

בערב יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל ונפגעי פעולות 

האיבה מתקיים טקס מרכזי 
בבית הלוחם, במתכונת 

מצומצמת בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות. כרטיסים יש 

לאסוף מראש במחלקת חברים 
בהצגת תעודת חיסון או מחלים. 

15

מהנעשה בבתי הלוחם

באר שבע

http://www.asiglasses.com
https://bh-bs.inz.org.il/
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מן התקשורת

 נכה צה"ל, איציק סעידיאן,
הצית את עצמו מול אגף השיקום

סיקור נרחב בכל כלי התקשורת

 לכתבה   לכתבה  

 לכתבה  

 לכתבה  

 לכתבה  

 לכתבה  

מתרסקים כלכלית
בשל משבר קורונה, נכים ונכות רבים הגיעו למצב 

כלכלי בעייתי. כתבה באתר ynet העלתה סיפורים 
אישיים של מי שבעבר תפקדו היטב וכיום הגיעו 

לפת לחם.

קובי אטיאס. צילום: אלכס קולומויסקי

https://www.mako.co.il/news-israel/2021_q2/Article-5918fba5dc6c871026.htm
https://13tv.co.il/item/news/haolam-haboker/season-01/clips/elp3n-2182342/
https://13tv.co.il/item/news/haolam-haboker/season-01/clips/elp3n-2182342/
https://www.inz.org.il/blog/%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a7-%d7%a1%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9f-%d7%a0%d7%9b%d7%94-%d7%a6%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9/
https://www.inz.org.il/blog/%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a7-%d7%a1%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9f-%d7%a0%d7%9b%d7%94-%d7%a6%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9/
https://www.ynet.co.il/news/article/HkJ41gG8u
https://www.ynet.co.il/news/article/HkJ41gG8u
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-833517
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-833517
https://www.ynet.co.il/economy/article/rkIcmQrEO?utm_source=ynet.app.ios&utm_term=59040750&utm_campaign=whatsapp&utm_medium=social


 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 


