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כבוד של פעם בחיים
צילום: אסקף אברהם; דוברות הכנסת, דני שם טוב יו"ר הארגון, עידן קלימן, הדליק משואה בהר הרצל. "אם היינו נדרשים", אמר, "היינו עושים את זה שוב" 

שנה זכה ארגון נכי צה"ל ליטול חלק בטקס הממלכתי החשוב ביותר ה
במדינה, טקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות. 

מנחות האירוע, אלמז מנגיסטו והילה קורח, הציגו את יו"ר הארגון בטרם 
עלה להדלקת המשואה ואמרו: "בשנת 1992, במהלך קרב מול חוליית מחבלים 
בחאן יונס, נפצע אנושות לוחם גבעתי, עידן קלימן. עידן בחר בחיים. הוא עבר 

תהליך שיקום ארוך, התמחה בעריכת דין, הקים משפחה לתפארת, ולפני שלוש 
שנים נבחר להוביל את ארגון נכי צה"ל. עם משרד הבטחון, עידן מוביל את 

רפורמת נפש אחת, המשנה מן היסוד את היחס לנכי צה"ל. הערב הוא ישיא 
משואה בשמם ולכבודם. תעלה המשואה".

לפני שהדליק את המשואה אמר יו"ר הארגון: "אני, עידן קלימן, בנם של רות 
זיכרונה לברכה ואריה, ייבדל לחיים ארוכים, שנפצע אנושות במלחמת יום 

 הכיפורים, ונכדו של רודולף קצנשטיין, שנפל במלחמת השחרור, דור שלישי 
למגיני הארץ, משיא משואה זו לכבוד אחיותיי ואחיי נכי צה"ל, ששילמו בגופם 
ובנפשם למען הקמת המדינה והשמירה על קיומה, ואשר אוהבים את הארץ 

הטובה הזו אהבת נפש. אלו שלוחמים בכל יום את הקרב שאחרי הקרב, 
ובוחרים כל בוקר מחדש לקום ולנצח. לכבוד הצוותים המקצועיים המופלאים, 

תומכי הלחימה שלנו - בבתי החולים, במחלקות השיקום, במשרד הביטחון 
ובבתי הלוחם. לכבוד המשפחות שלנו, שלולא החיבוק שלהן לא היינו יכולים 
לבחור בחיים. לכבוד המאמץ המשותף, שאין צודק ממנו, להעניק לנכות ונכי 
צה"ל את כל מה שנדרש לשיקומם, כי לא משאירים פצועים מאחור! לכבוד 

הידיעה הברורה שאם היינו נדרשים - היינו עושים את זה שוב. ולתפארת 
מדינת ישראל".
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כבוד של פעם בחיים
צילום: אסקף אברהם; דוברות הכנסת, דני שם טוב יו"ר הארגון, עידן קלימן, הדליק משואה בהר הרצל. "אם היינו נדרשים", אמר, "היינו עושים את זה שוב" 

"העם כולו אומר תודה"
אחיותיי ואחיי, נכי צה"ל,

התרגשות גדולה אחזה בי עם קבלת הבשורה כי 
נבחרתי להדליק משואה ביום העצמאות ה-74 של 

 מדינת ישראל. נימוקי הוועדה ציינו את עבודתי 
 רבת השנים בארגון והובלת רפורמת נפש אחת, 
 אך בתחושה שלי, זכיתי להדליק משואה בשם 

 50 אלף חברות וחברי ארגון נכי צה"ל, והמעשה 
 מגדיר היטב את תחושת השליחות המניעה אותי 

מיום כניסתי לתפקיד.
יומיים לפני טקס המשואות, נפגשו מדליקי המשואה 
עם ראש הממשלה ויו"ר הכנסת. בטקס סמלי בחר 
יו"ר הכנסת לדבר בנאומו על תרומתם הניצחת של 
נכות ונכי צה"ל, וכל עיני הנוכחים בחדר נסובו אליי. 

הרגשתי שהגענו לרגע שיא במסע שלנו למען הכרה 
והוקרה לחברי הארגון. הבנתי שנכי צה"ל נמצאים 

בתודעה הלאומית והעם כולו אומר לנו תודה. כולנו 
זכינו. אנו עומדים כאיש אחד, נכות נכי צה"ל ובני 

משפחותיהם, בקדמת בימת הכבוד, ומקבלים הוקרה 
וחיבוק חם על מה שהקרבנו ועל המסע חזרה לחיים.

על הבמה בהר הרצל, רגע לפני הדלקת המשואה, 
הסתכלתי על הקהל הרב והבנתי שחזרנו להיות 
קונצנזוס. אני מודה לכל אחד ואחת מכם. אתם 

עמדתם איתי שם, על הבמה, ונתתם לי כוח להתגבר 
על ההתרגשות. תודה על הפרגון הענקי מכולכם, 

על מאות הודעות ברכה, טלפונים, מיילים נרגשים, 
לחיצות הידיים הנרגשות בחניה ובמסדרונות בתי 

הלוחם. כל אלו ועוד העצימו את החוויה המיוחדת. 
תודה למשפחתי האוהבת, שמלווה אותי שנים 

ארוכות בהקרבה רבה, לממלא מקומי ושותפי הצמוד 
לדרך, רפי כהן צמח, לכל חבריי ושותפיי להנהגת 

הארגון, לעובדות ועובדי הארגון המדהימים, לחברי 
אגודת הידידים המופלאים בראשות עדי שטראוס, 
למאות המתנדבים המסורים ולכל מי שהוא שותף 

נאמן לדרך השיקום המאתגרת של נכות ונכי צה"ל. 

שלכם, עידן
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 אנו, אבסולוט יועצים בע”מ, מתמחים מזה למעלה מעשור בהשגת החזרים גבוהים ככל שניתן ממס־הכנסה וביטוח לאומי.
ההחזרים הגבוהים ללקוחותינו מתקבלים לאחר בדיקה מעמיקה ומקיפה על־ידי רואה חשבון צמוד, הכוללת בין היתר:

1.  בדיקת זכאות להחזרי מס-הכנסה לחברי הארגון ולבני/ות זוגם )גמלאים/שכירים/לא עובדים/עצמאים(.

2.  בדיקת הפעילות בניירות ערך סחירים ואפשרות קיזוז הפסדים מול רווחים בשנים הבאות. בדיקת שומות 
מס שבח ששולם ואפשרות פריסת המס/קיזוז מהפסדים מניירות ערך.

3.  בדיקת זכאות להחזר תשלומי ביטוח לאומי במצבים הבאים: גמלאי ושכיר, גמלאי ועצמאי, בעלי הכנסות 
מעל המקסימום החייב בדמי ביטוח לאומי.

4.  בדיקה ותיקון שומות מס-הכנסה לחברי הארגון אשר פנו למס-הכנסה בעבר או מידי שנה.

5.  בדיקה ובצוע החזרים בגין מיסוי עודף של הפקדות מעביד לקופות גמל וקרנות השתלמות.

 חברי ארגון נכי צה"ל היקרים, 
מגיע לכם הרבה כסף ממס-הכנסה!

מנסיוננו העבודה בתחום החזרי מס-הכנסה הנה רבה. חברי ארגון רבים אינם מודעים לזכויותיהם המסתכמות, במקרים רבים, בהחזרי מס בגובה אלפי 
ועשרות אלפי שקלים לחבר. בשיחת טלפון בליווי רואה החשבון שלנו, תוכלו לקבל מושג באשר לסיכוי להחזרים בגובה ההחזרים המשוער.

 לידיעתכם: 
 אנו מלווים את התהליך עד אשר תקבלו את החזרי המס ישירות לחשבונכם בבנק. 

במידה ולא תהיו זכאים להחזרים, לא תחוייבו בתשלום כלשהוא.

לתשומת לבכם: החזר מס שלא יידרש במועד, לא יוחזר!

סודיות ושירות מקצועי מובטחים!

www.backtax.co.il :ליצירת קשר: טלפון: 1700-700-567 ימים א’ - ה’ 18:00 - 08:00 | או דרך אתר האינטרנט שלנו

הטבה לחברי 

ארגון נכי צה"ל

מרכינים ראש
במחוזות ובבתי הלוחם התקיימו אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל

 יו"ר מחוז שפלה, שלומי אסרף, 
מדליק נר זיכרון

שפלהירושלים

מנחה הטקס, צביקה פלג; עצמון רם, אביו 
של אלעד רם ז"ל. צילום: שמוליק בן עשור

דוד שרביט, אביו של רותם שביט ז"ל, 
בקריאת "יזכור"

חיפה

https://www.backtax.co.il/חברה-להחזרי-מס---צור-קשר.html
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בתים פתוחים
ביום העצמאות נפתחו בתי הלוחם לכל חברי הארגון לחגיגות לכל המשפחה, הופעות והפעלות

ירושלים
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תל אביב

ידיעון | בתים פתוחים

צילום: סטודיו ליאור
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חיפה
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ידיעון | בתים פתוחים

באר שבע
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חוזרים לחמת גדר

אחר שלוש שנות הפסקה התקיים אירוע עצמאות ל
המסורתי והאהוב בחמת גדר. כ-3,000 אורחים 
ואורחות נהנו מיום רצוף אירועים וחגיגות, מעשר 

בבוקר ועד שש בערב. הילדים נהנו ממופע של 
מני ממטרה והמבוגרים צפו בהופעה של הזמר רון 

שובל. באתר היו עמדות לאק, צמות, קרטיבים ועוד 
הפתעות והפעלות. צילום: פוטו גולן
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ביקור מזכיר הממשלה

 יום שלישי, 10 במאי, התארח מזכיר הממשלה, שלום שלמה, בבית הלוחם ב
תל אביב ובמטה הארגון. שלמה פגש את הנהגת הארגון, סייר בבית הלוחם 

ושמע סקירה מקיפה על הפעילות בבתים ותהליכי השיקום של פצועות ופצועי 
צה"ל ובני משפחותיהם. שלמה שוחח עם פצועים ופצועות ושמע מהם על 

הקשיים, האתגרים והפעילויות המתקיימות בבתי הלוחם.



מאי 2022 תשפ״ב ידיעון | 13

טקס חלוקת מלגות ספורט תשפ"ב

יום שלישי, 10 במאי, נערך הטקס ב
המסורתי להענקת מלגות לספורטאים 

מצטיינים ומאמניהם, בבית הלוחם תל 
אביב. באירוע נכחו יו"ר הארגון, עו"ד עידן 

קלימן; מ"מ יו"ר הארגון, רפי כהן צמח; 
 מנהל קרן נכי צה"ל, ד"ר משה שמא; 

צוות קרן נכי צה"ל; יושבי ראש המחוזות; 
יו"ר הוועד הפראלימפי, אלי בירנבוים; 

יושבי ראש הנהלות בתי הלוחם; מנהלי 
בתי הלוחם; מנהלי אגפי הספורט בבתי 
הלוחם; מפקד בה"ד 8, סגן אלוף תומר 
יעקב; וספורטאים וספורטאיות מקבלי 

מלגות מארבעת בתי הלוחם. את הטקס 
 הנחה מיקי עוזאי, רכז ספורט ארגוני 

ארצי. הוענקו 74 מלגות בסך כולל של 
כ-480 אלף שקל, מכספי תורמים פרטיים, 

קרנות ואגודות ידידים.
 יו"ר הארגון אמר: "מי שמכיר אותי יודע 

שגם אני השתקמתי באמצעות הספורט 
והענפים שלי היו כדורסל וטניס. נמשיך 

לתמוך בכל הספורטאים ההישגיים 
והתחרותיים ובכל הענפים. זוהי פעילות 
מבורכת שהיא חלק בלתי נפרד מניצחון 
 הרוח והגוף השזורים זה בזה ומעניקים 

כוח ומשמעות". צילום: אריאל בשור




