מאי 2020 ,

ניוזלטר  -מחוז
ירושלים

דבר יו"ר המחוז
לחברות ולחברים השלום
והברכה,
בדברים הבאים אבקש לדווח
לכם ,על כל הפעולות הברוכות
המתבצעות למענכם על ידי
הנציגים השונים ונבחרי הציבור,
שנבחרו להנהיג את המחוז
בקדנציה הקרובה.

מחוז ירושלים

שלמי תודה.....
ראשית אבקש להודות מקרב לב ,לחברי היקר וקודמי בתפקיד ,מר
נעים עזר ,על פועלו ותרומתו הרבה למחוז ירושלים לאורך שנים.
נעים היקר ,הצליח לבנות מחוז לתפארת ,עם נהלים ,עם יחסי עבודה
נהדרים ועם יכולת ייצוג מצוינת מול משהב"ט ומול גורמים שונים ברמה
המוניציפאלית וברמה הארצית .הדבר מאפשר לנו לבנות עוד קומה על
הקומות שהותירו לנו קודמינו .שיפור התקדמות והוספה ,תוך כבוד גדול
והערכה עצומה לכל מי ומה שקדם לנו .אנו נכנסים לתפקיד הזה בכדי
להמשיך ולקדם את המחוז שלנו ואת הארגון בכלל ,אל מול האתגרים
והיעדים העומדים לפנינו.
בהזדמנות זו אבקש גם להודות מקרב לב ,לחברי המועצה היוצאת,
אשר זכיתי להכיר ולהוקיר את עשייתם הברוכה ,בבית הלוחם
ובמחוז מזה למעלה מעשור יישר כוח ושאו ברכה בכל אשר תעשו.

כוחנו באחדותנו -
קואליציה מקיר לקיר
ברמה הארגונית ,זכינו לאחדות שלא ראינו דוגמתה מזה כעשור .אין יותר מחנאות
ואין יותר מלחמות בין שני צדדים ניצים ,הנאבקים משני צידי המתרס ומוציאים
אנרגיות על מאבקים פנימיים ,במקום על ריפוי ושיקום הארגון .מראש ירושלים
תמכה בהליכה להסכמה רחבה ככל שניתן ,מתוך אמונה שרק בסיס קואליציוני
רחב ייתן לנו יציבות וכוח ,כאשר השקפת הבסיס שלנו הייתה ,שהאופוזיציה
האמיתית נמצאת מחוץ לארגון )אגף השיקום ,ממשלה ,כנסת וכ"ו(..
אנחנו כולנו חשנו שאחדות היא צו השעה ,שחייבים להתאחד משום שכל פיצול,
מחליש את כוחנו במו"מ מול כל אחד מהגורמים הרשמיים הנ"ל ומול גורמים אחרים
דוגמתם.
זכינו שנוצרה האפשרות ,לאחדות כלל ארגונית על בסיס הבנה משותפת של כל
הצדדים ,שמה שהיה לא יוכל להמשיך ולהתקיים בצורתו המקורית ,ושעל כולנו מוטלת
חובה קדושה כלפי כל אחד ואחת מכחמישים אלף חברות וחברי הארגון שלנו,
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נציגי המחוז שלנו -
ניסיון שעובד עבורינו
בתוך השינויים הברוכים ,מחוז ירושלים זכה למקצה שיפורים ניכר בכוחו
ובמעמדו ,ביחס לעבר ,בייחוד לאחר שאיבדנו מנדט אחד ,הצלחנו למצב את
עצמנו ככוח מכריע בהנהגה הנוכחית ,כאשר יו"ר הועד והועידה הארצית
הינו נציג המחוז שלנו,
מר שמעון נבון ,איש עתיר ניסיון ארגוני ,אשר היה מעורב יחד עם מר נעים עזר,
יו"ר המחוז היוצא ,בכל שלבי המו"מ הקואליציוני ,ואכן באמצעות הניסיון האישי,
המסירות והתבונה של שמעון ,כיו"ר הועד והועידה הארציים ,זכינו לועד וועידה
ארציים המנוהלים ברמה הגבוהה ביותר ולעמדת השפעה משמעותית במטה
הארגון ,לטובת חברינו וחברותינו מכל המחוזות.

בנוסף לתפקיד האמור ,ולראשונה מזה למעלה משני עשורים ,הצלחנו לאייש את
ראשות אחת משלוש הוועדות הארציות החשובות ,בנציג מחוז ירושלים ,מר דוד
מרסיאנו ,אשר משמש כיו"ר ועדת ביקורת ארצית .שני התפקידים הללו מהווים
נדבך ארגוני חשוב ,היוצא ללמד על מרכזיותו של מחוז ירושלים ,על אף גודלו,
בשותפות הקואליציונית.

בועד הארצי ייצגו אותנו :מר
שמעון נבון )יו"ר הועד
והועידה(
מר נעים עזר )יו"ר הנהלת
בית-הלוחם ירושלים וחבר ועד
ארצי(,
הגב' ורד יצחקי,
ומר כפיר נתנאל )מוזמן קבוע
כמ"מ וכיו"ר מועצת מחוז
ירושלים(
מר דוד מרסיאנו מוזמן לישיבות
הועד הארצי ,מתוקף תפקידו
כיו"ר ועדת ביקורת.

בוועדת הכספים ,אנו נהנים מרוחב דעתו
ומקצועיותו ,של חברנו מר יפתח יעקב ,אשר
כאיש כספים ייצג את מחוזנו ואת הארגון
שלנו נאמנה בוועדה חשובה זו

בועדת תקנון ,זכינו לחיזוק משמעותי,
בדמותו של עו"ד אלי בוטבול ,איש מקצוע
ומשפטן מעולה ,אשר ייצג את המחוז
שלנו בוועדה חשובה זו

את פעילות הצעירים במועצת המחוז מרכזים יו"ר מועצת
המחוז שלנו ,מר כפיר נתנאל ומר אור פורת

שני ציוני דרך מעניינים לתשומת לבכם
הראשון  -הגב' ורד יצחקי היא האישה הראשונה שמונתה,
כנציגת ירושלים לפורום הנכבד הנ"ל
השני  -עו"ד אלי בוטבול איש בית  -שמש ,הינו נציג
הפריפריה ,שהפכה שותפה מלאה בהנהגת הארגון בכל
הרבדים ,כולל ובעיקר ברמה הארצית

פעילות מחוזית
יצוג!!
וג!
ג!
צוג
צוג
נגישות וירטואלית -בתחום היצוג מול משהב"ט ובכלל,
הפכנו את המחוז לנייד ונגיש בכל מישור ומובן .מחוז
ירושלים נוכח היום בכל מקום בו חברים נוכחים ,במרחב
הוירטואלי :בפייסבוק ,בטויטר ,באינסטגרם ,בוואטסאפ ,במייל
בסמס ועוד .מבחינתנו נוכחות של ציבור עם מוגבלויות ,בכל
מקום ,כולל במרחב הוירטואלי ,מחייב אותנו להיות מסוגלים
להנגיש את שירותי המחוז ,לכל דורש בכל מקום ,לרבות
המרחב הוירטואלי .המרחב הווירטואלי הינו מרחב נוח ונגיש,
דווקא לאנשים עם צרכים מיוחדים ולבעלי מוגבלויות.
כיום ,כאשר ביותר ויותר חלקים מן הזמן והמציאות שלנו,
אנו מצויים מול המסך ,חשוב מאוד שהמחוז על כל שירותיו
יגיע לכל אחד ואחת בכל פלטפורמה וירטואלית אפשרית-
כדי להביא את המחוז לכל פינה  -זו נגישות!

נגישות רב לשונית -באותה רוח
הרחבנו את תפישת הנגישות שלנו,
כאידאל מוסרי עליון ,והחלטנו ששפה
היא מרכיב בנגישות .מחוז ירושלים
הוא המחוז הראשון בהיסטוריה של
הארגון ,שמסוגל לקבל פניות ביותר
מעשרים שפות .לתפיסתנו ממד
השפה הנו נדבך מהותי בסוגיית
ההנגשה .מחסום השפה נשבר
שב
במחוז ירושלים  ,והצטרף ש
לשבירת
המחסום הוירטואלי.

שידרוג מקצועי והנחלת נהלים חדשים-
מחוז ירושלים ביזר את הייצוג ,וכיום כל העוזרים
כולם שותפים בייצוג החברים והחברות בוועדות
השונות -
מר דני ליאני ,מר דניאל טננבאום והגב' אהובה
שביב  ,כולם כאחד מעורבים בייצוג בוועדות
במשהב"ט .חלוקה וביזור אלו ,מוססו את נקודות
ריכוז הכוח וחילקו אותו בצורה נאותה במחוז,
באופנים המאפשרים לנו לומר בבטחה שרמת
המקצועיות ,היעילות וטיב השירות במחוז ירושלים
נמצאים היום ברמה הכי גבוה שישנה.

רחל בן אליהו
הלוואות:
לכל חבר מגיעה הלוואה מהארגון לכל מטרה שהיא על סך של  15,000ש"ח
שיורדת מתלוש התגמולים מידי חודש בריבית של  1.1אפשר לפרוס את הלוואה
משנה עד חמש שנים תלוי בגובה התגמולים שיש לחבר בתלוש.
הארגון עובד עם בנקים :לאומי ,מזרחי ,אוצר החייל ,איגוד ובנק הפועלים )על
סך  10,000ש"ח(
כדי לממש את הלוואה החבר צריך להביא תלוש תגמולים אחרון למחוז ולמלא
טפסים.
על ההלוואות במחוז אחראית הגב' רחל בן אליהו.

ביטוח סיעודי:
כל חבר הארגון מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי של חברת
הביטוח הראל תשלום הפרמיה עבור הביטוח
המתחלק בין משרד הביטחון לבין החבר  -התשלום כ63-
ש"ח מנוכה לחבר מתלוש התגמולים החודשי.
הסיכוי הביטוחי הינו בסך של  4,000ש"ח
לחודש למשך חמש שנים.

ביטוח רפואי ובריאותי:
הח'איננו מחוייב בגין פוליסת ביטח זו.
ביטוח זה הינו ברובד הבסיסי ובמידה והחבר מבקש לבצע
הרחבות נוספות ,עליו ליצור קשר עם מוקד הביטוח של חברת מבטח
סיימון.

מירה גולדשמיט
מלגות:
לימודי תעודה ,קורסים ויוצרים ,קבלת החומר מחברים,
בדיקה דקדקנית של החומר ,וקשר רציף עם החברים
להשלמת הטפסים החסרים .לאחר איסוף החומר ,מתקיימות
ועדות במחוז וכתיבת פרוטוקולים .,השתתפות בוועדות
חריגות הגדולות ויוצרים בתל -אביב.

פעילות חדשה במחוז:

"חברותא"
קבוצת מתנדבים במחוז שקוראת למצטרפים
חדשים להתנדב במחוז.
בעזרת קבוצת המתנדבים המסורה שלנו ,מחוז
ירושלים מחדש את הקשר עם חברים שלא היו
במחוז כלל ,או עם חברים שאינם מודעים
לזכויותיהם בארגון ובמשרד הביטחון וגם לתת
כל מתן עזרה או תשובה לכל שאלה לפי הצורך.

חנית אפריים

המתנדבים יוצרים קשר עם חברים שלא היו בקשר עם המחוז לפחות
כ 5 -שנים ,שיחה טלפונית בה יש מתן הסבר אודות הזכויות בארגון
בבית הלוחם וגם לשמוע מהחבר את רצונותיו ,לשתף אותו באירועים,
הרצאות וכל הפעילות של המחוז.
אנו רוצים לתת לח' את ההרגשה שיש פה גוף שמוכן לעזור ולתת תשובה
לכל שאלה.
בהמשך הפרויקט יוגדל ויצרו קשר עם כל חברי המחוז.
לכל המעוניין להצטרף לפרויקט זה ניתן להתקשר
לגב' נחמה ברקוביץ 052-3690470 -
בימים שני ורביעי בין השעות 16:00 -18:00 :
או לגב' חנית אפרים במשרדי המחוז.

פורום העשרה תרבותית
פרויקט חדש במשרדי המחוז בו ניתנות הרצאות
שונות בשלל נושאים ,המרצים מתנדבים למתן ההרצאה
פרויקט זה מאפשר לחברים לבוא למחוז ולשמוע את
ההרצאות השונות באווירה אינטימית ומצומצמת.
ההרצאות מלוות בחלקן הקרנת סירטונים  ,סרטים
ושקופיות וגם משודרות בלייב בפייסבוק המחוז על
מנת שמי שלא יכול להגיע או להירשם תינתן לו
האפשרות לצפות בהרצאה מהבית וכחלק מתפיסת
הנגשת הידע באמצעות המרחב הוירטואלי.
כל המעוניין להרצות בנושאים שונים ומגוונים ,בהם
הוא בר סמכא ,ניתן להתקשר לחנית אפרים במשרדי
המחוז.

עד כה היו ההרצאות הבאות:
הרצאה בנושא האתגר האירני
אידיאולוגיה ומעשה  -מרצה :בני בגין
הרצאה לחברי המחוז בנושא תעופה -
מרצה :מר איתן ארז חבר המחוז
שיעורי תניא שונים  -מרצה :הרב ראובן
הורוביץ
פרשת קו  300ע"י מר משה בכר
מילים וביטויים מקור ומשמעות  -מרצה:
חבר המחוז יגאל קם.
הקוד הסוכרתי  -מרצה :איציק וסלר מאמן
כושר ויועץ תזונה ומנהל מכון וסלר
משפחה בצמיחה  -מרצה :מוטי הומינר,
יועץ מוסמך לכלכלת המשפחה

מדיה

חברתית

שיר שטיינמץ

מדיה חברתית ונגישות חדשה:
מחוז ירושלים בחדשנות חדשה בתחום המדיה והנגישות כדי לתת לחברים את כל
האפשרויות החדשות והמתפתחות שיש כדי להיות בקשר עם המחוז
ולדעת על כל הפעיליות והמידע החדש
מדיה חברתית-
פיתחנו את פייסבוק המחוז ככלי פופולרי כדי לתקשר עם החברים תוך
כדי שיתוף תכנים חדשים שקורים במחוז.
בפייסבוק המחוז עולים מידי יום תכנים חשובים עידכונים  ,פרסומים
על אירועים  ,פעיליות חדשות ,תמונות וסירטונים בזמן אמת ,שידורי
לייב של הרצאות  ,שידורי לייב של ישיבות מועצה ,הזמנות לאירועים
ופעילויות תכנים של מקומות אחרים שבשיתוף פעולה עם המחוז,
תקשורת עם החברים באמצעות ה MASSENGER -לשאלות ומענה.
כיום פייסבוק המחוז מונה מעל ל 3,000 -חברים.
ומידי יום נוספים חברים בתדירות גבוהה

וואטסאפ מחוזי -פורייקט חדש של
קבוצת תפוצה הכוללת את כל
חברי המחוז ,מענה אישי לחברים
על כל שאלה ,הפצת תכנים
והרשמות לפעיליות ואירועים.
כל המעוניין להיצטרף לקבוצה יש
לשלוח הודעת וואטסאפ למספר -
052-5289297

ערוץ יוטיוב -בימים הקרובים יפתח ערוץ יוטיוב חדש בו יהיו בעיקר
תכני המחוז כסרטונים וכשידורי לייב ,שידורי ישיבות מועצה ,שידורי
הרצאות המחוז ,שידורי אירועים ופעיליות גם כסרטונים.
אתר המחוז  -תקשורת עם המטה בתל אביב והעברת
תכנים ועידכונים לפרסום באתר המחוז  ,כך שחברים
יוכלו להיכנס לאתר ולהיות מעודכנים בכל הנעשה.
אינסטגרם -תקשורת דרך האינסטגרם והפצת מידע
ותמונות לכלל הציבור .שיתן קידום למחוז חדש וכלל
עולמי

עיצוב דיגיטאלי  -פירסום
הפצה וכתיבת כל מודעות
המחוז אירועים /פעיליות/
עידכונים ניוזלטר ,עלוני מידע,
שידורים חיים ועוד

מכינת "מלח הארץ"
שיתוף פעולה חדש וייחודי של מכינת "מלח
הארץ" ומחוז ירושלים סיוע קהילתי והתנדבותי
לנכי צה"ל עם חברי המכינה הקדם צבאית .בו
מגיעים פעם בשבועיים מאזור עין גדי לירושלים
חברי המכינה לחברי וחברות המחוז במגוון רחב
של תחומים ,סיוע כללי של עזרה בבית  ,תיקונים
קלים ,סיוע בעזרה מחוץ לבית ,ליווי למקומות
שונים ,הקשבה ולתרום במידת האפשר.
המעוניינים בסיוע זה מוזמנים לפנות לגב' רחל בן
אליהו במשרדי המחוז
בט''ל02-5635625 :
או בווטסאפ של המחוז 052-5289297 -
דור העתיד הוא הדור שצריך לשאוב את הכוח מדור המייסדים.
המולדת שלנו היא מורשת ,שנקנתה במחיר כבד בגוף ובנפש של
גיבורים רבים .חלקם כבר הגיעו לגבורות ,וסיפורם מהדהד אל הדור
הצעיר יחד עם סיפורה של ארץ ישראל .יום ההוקרה  -ערכים -
מורשת  -הערכה ומפגש מרגש בין דורות .בתמונה חניכי וחניכות
מכינת "מלח הארץ" ,אשר מלווים את מחוז ירושלים בעוד פרויקטים
יפים ,מיטב הנוער שלנו ,אשר כתבו את הסיכום הנאה הבא על
חוויותיהם" :אנו חניכי מלח הארץ רוצים להודות ולהוקיד לכל חברי הארגון אשר תרמו למען
המדינה בגופם ונשמתם .היום ביקרנו כמה חברי אירגון ,שמחנו לשמוע את הסיפורים וללמוד על
המדינה ועל האנשים שהקימו אותה .בנוסף למדנו סיפורי הקרבה ואומץ בלתי רגילים .נהננו מאוד
".מהמפגש ויצאנו עם תחושה טובה בלב ועם כמה דמויות הערצה
עם כזה נוער ,מלח הארץ בפשטות ,עתידנו נראה טוב מאוד ,כל הכבוד לחניכי וחניכות המכינה
הקדם צבאית " -מלח הארץ" יישר כח על הכל

אוזן קשבת-
"גם לאנשים חזקים יש רגעים חלשים"
ח את ליבו אליכם ,סיוע בהקשבה ,תמיכה והפנייה לגורמים
פרויקט אוזן קשבת פותח
המטפלים
התמודדות עם בדידות ,לחצים ,מצב נפשי קשה ,מצבי סטרס ,חרדה ,טראומה
ועוד...
הענקת אוזן קשבת לכל פניה ומצוקה תמיכה רגשית פנים אל פנים ,יחס אישי
הקשבה ואמפתיה.
הפרויקט מתנהל בידיה האמונות של הגב' נחמה ברקוביץ ושל צוות מתנדבים
מדהים שפותח את ליבו אליכם ומסייע ככל שניתן ,בתמיכה ,האזנה ושיחה.
לכל המעוניין נא לפנות לגב' מירה גולדשמיט במשרדי המחוז.

פעילות מחוז ירושלים
 בימי מגיפת הקורונהעם פרוץ מגיפת הקורונה ,החליטה הנהלת הארגון לבטל את כל הפעילות
בבתי הלוחם ,אירועי תרבות והטיולים שתוכננו במחוזות.
רוב עובדי הארגון הוצאו לחל"ת פרט למספר מצומצם של עובדים במשרדי המחוזות
שנשארו לסייע לנכים.
מתחילת עבודתנו במתכונת המצומצמת טיפלנו במחוז ירושלים במספר נושאים:

 .1נתנו מענה טלפוני לשאלות הנכים תוך סיוע לחברים בכל התחומים.
 .2סייענו לנכים שביקשו הלוואות ומילאנו עבורם את הטפסים ,גם במשרדי המחוז
גם דרך הווטסאפ וגם במייל .שלא כמו בימים הרגילים ,הטפסים הועברו מידית
למרכז הארגון ותוך יומיים קיבלנו את אישורי ההלוואות .האישורים הועברו באופן
מידי לחברים לביצוע ההלוואה בבנק.
 .3שיקים של ביטוחי חיים הועברו לאלמנות.
 .4איתרנו שארים של נפטרים והעברנו אליהם טפסים לבקשת ביטוח החיים.
 .5התקשרנו באופן אישי ובסיוע של מתנדבים לכ  4,000 -חברים )ניתנה קדימות
לחברים המבוגרים יותר( כדי להתעניין ולשאול לשלומם ולמצבם בימים הקשים
האלו .כל בעיה ומצוקה שהחברים העלו טופלה כבר באותו יום או מקסימום
למחרת.
 .6סייענו לחברים ברכישת מוצרי מזון בסיסיים ,רכישת תרופות ,ערכנו עבורם
קניות של מוצרי מזון גם טלפונית דרך הסופר שסמוך אלינו למשרד וגם
במשלוחים עד לבתי החברים.
 .7טיפלנו בבעיות של חברים שלא קיבלו תרופות או ציוד רפואי מול מנהלת
המרפאה בלשכת השיקום בירושלים ושיתוף פעולה מלא וסיוע לפתור את
בעיות הנכים מול סגנית מנהלת הלישכה רויטל בלטי.
 .8יצרנו קשר עם חברת "טלפארמה" כדי לקדם הגעת תרופות לבתי החברים.
 .9מספר ימים לפני חג הפסח חילקנו כ 125 -חבילות "קמחא דפסא" לנכים
שהגיעו למשרדי המחוז .העובדים והמתנדבים העבירו לחלק מהחברים שלא
יכלו להגיע למחוז בשל גילם ומצב בריאותם ,את החבילות לבתיהם.
 .10חולקו כ 200 -תווי קניה "קמחא דפסחא" לחברי המחוז.
 .11השנה ,משרדי המחוז היו פתוחים גם בחול המועד פסח כדי לחלק ערכות מיגון
למלווים של הנכים הקשים .חלק מהערכות חולקו ע"י עובדי המחוז שהביאו את
הערכות לחברים לביתם.

 .12דיווחנו למרכז הארגון על חברי המחוז שהיו בבידוד או שחלו בקורונה.
ה.
 .13עדכנו את החברים בווטסאפ ,בפייסבוק ובמיילים כמעט כל יום
בנוהלים ובהנחיות שקיבלנו ממרכז הארגון לגבי התנהלות החברים
בימים אלו.
 .14דיווחנו ברמה יומית למרכז הארגון על שיחות נכנסות  /יוצאות
ופעולות שנעשו למען החברים במחוז.
 .15יום לפני ליל הסדר חולקו מאה ערכות אוכל לארוחת הסדר עם סימני
הסדר ,בקבוק יין ,מיץ ענבים וכלים חד פעמיים ,חלק מהחברים הגיעו
למשרדי המחוז לקבל את הערכות ולחלקם חילקנו לבתי החברים בסיוע
מתנדבים.
בנימה אישית ,
למרות שאני עובדת ותיקה במחוז ,תקופה זו של מגפת הקורונה מילאה
אותי בחוויה מעצימה של עשייה למען החברים והעניקה לי יותר ממה
שהצלחתי להעניק לחברים עצמם .התגובות שקיבלתי מהחברים
ומהמתנדבים היו מאוד מחמיאות וגרמו לי לתחושת שליחות וסיפוק רב.
שלכם ובשבילכם תמיד,
אהובה שביב

פעילות המחוז ע"י עוזרי המחוז:
אהובה שביב  -ע.יו"ר המחוז
עם כניסתו לתפקיד של יו"ר המחוז ד"ר אלון דהן וכעוזרת
יו"ר המחוז מזה למעלה מעשור ,הרגשתי צורך לסייע לאלון
להיכנס לתפקיד בצורה הטובה ביותר ולהשתדל לגרום לכך
שיתאקלם ככל שניתן מהר יותר על מנת להוביל את ניהול
המחוז לרווחתם של נכי צה"ל במחוז.
לפיכך מצאתי לנכון להכין תוכנית עבודה מסודרת שתכלול העברת
כל הידע והניסיון הרב שצברתי במשך  30שנות עבודתי בארגון.

התוכנית כללה פגישות עם כל גורמי החוץ מולם אנו עובדים.
נפגשנו עם מר איציק לארי מנכ"ל העירייה ומנהלי האגפים .הגב' אריאלה רגו'אן מנהלת אגף
תרבות חברה וספורט מר משה לוי ,הממונה על הגבייה ועוד מנהלי אגפים נוספים בעריה.

קיימנו פגישה במחוז עם מר עופר איובי  -סגן ראש העיר למציאת דרכים לשיתוף
פעולה למען החברים במחוז.
קיימנו פגישה עם הגורמים הבכירים לישכת השיקום בירושלים:
פגישה עם הגב' תמר גליל ,מנהלת לשכת מחוז ירושלים במשרד הביטחון וסגניתה רויטל בלטי

פגישה עם הרופאים ד"ר דן קוקוש וד"ר צבי ארגמן
פגישה עם הגב' מיכל אזולאי ,מנהלת מרפאה בירושלים.
פגישה עם הגב' תמר שמעוני אחראית על עובדי השיקום.

יו"ר המחוז החליט לחלק את הוועדות והטיל על כל אחד מהעוזרים במחוז
להיות אחראי על מספר ועדות בלשכה ולייצג את הנכים.
קיימנו פגישה עם מר גיא הרפז ,דיקן האונברסיטה העברית ביחד
עם מר אבי משעלי לבדיקת היכולת לקידום וסיוע לנכים מכל הארץ
ולפתרון בעיות ומתן מענה והקלות לחברי הארגון הלומדים
באונברסיטה העברית בירושלים

פגשנו את גב' שרה נועם ,מנהלת האגף לשירותי מנהלה לחולים
בבי"ח שערי צדק ,שקיבלה על עצמה לסייע לנכים ולקדם תורים
לחברים מכל רחבי הארץ.

נפגשנו עם הגב' ענבל חסיד ונציגי תגלית לשת"פ למען נכי צה"ל
ולאחר מכן נקבעה פגישה נוספת בהשתתפות מר הרצל מורד מנהל
בית הלוחם אשר אירגן סיור בבית הלוחם ,כדי לבדוק שיתוף פעולה
עם חניכי תגלית המגיעים לארץ ומעוניינים לסייע לנכי צה"ל ,ולקבל
רשמים וחוויות לגבי פציעתם ואופן שיקומם של החברים מאידך.
מפקדי וחיילי יחידת עוקץ הגיעו למחוז במטרה לבקר את הנכים המבוגרים
בביתם וקיבלו שי מטעם המחוז כדי להעביר לנכה ,כשהגיעו לבתי
החברים ,שמעו את סיפור פציעתם של החברים .ממשוב שקיבלנו מהחברים
והחיילים התרשמנו כי זו הייתה חוויה מיוחדת ומאוד מרגשת לשני הצדדים.

קיימנו פגישה עם מר בני כץ מקשרי צה"ל בעיריית ירושלים וסגניתו שירלי פירזאם
המטפלים גם בחיילים בודדים ,לשיתוף פעולה באירועי תרבות המתקיימים במגדל
דוד ומירוץ הלפיד המתקיים מידי שנה ,לכבוד יום ההוקרה בשיתוף חברי המחוז.
התקיימה פגישה עם מנהלי הזאפה בירושלים מר אורן זיו ועוזריו שמוליק ומירב ומר שגיא קדם,
לבדיקת אפשרות לשיתופי פעולה באירועי תרבות המתקיימים בזאפה ירושלים ואכן במהלך הפגישה
סוכם כי נקבל כרטיסים ללא תמורה ואכן קיבלנו עשרות כרטיסים שחולקו לחברי המחוז .כמו כן
קיבלנו ממר אראל מרגלית כתרומה את האולם בזאפה בירושלים לאירוע סגור לנכי צה"ל.
ההופעות שהיו עד כה במועדון הזאפה )רשימה
חלקית(:
דני רובס02.11.19 -
מיקי גבריאלי 07.11.19 -
באושר ועושר שי אביבי 14.11.19 -
אנסמבל שם טוב לוי 21.11.19 -
אושיק לוי מארח את אריאל זילבר 26.11.19 -
נורית גלדון 5.12.19 -
נרקיס19.12.19 -
ילדי בית העץ 25.12.19 -
יעקב כהן 29.12.19 -
נמרוד הראל 29.12.19 -
ירמי קפלן 08.1.2020 -
אסתר רדא 15.1.2020 -
בועז שרעבי 11.1.2020 -
מירי מסיקה 17.1.2020 -
בלקן ביט בוקס 25.1.2020 -
אורנה באני וליטל שוורץ 03.2.2020 -
אושר כהן 10.2.2020 -

קיימנו פגישות עם כל חברי הפורומים הקיימים במחוז:
פורום נשים  ,דתיים  ,אמצע  ,ועדת תרבות ועוד..

פגישות יזומות:
מיד עם קבלת העידכונים השוטפים ממשרד הביטחון לגבי חברים
חדשים וחברים שאחוזי נכותם עלו ,אני יוזמת פגישה עם החברים
על מנת להכיר אותם באופן אישי לשמוע על פציעתם וליידע אותם על
זכויותיהם בארגון ,במשרד הביטחון ובבית הלוחם.

חמי מרפא והבראה:
חברים המתקשים לתאם טיפולים לחמי מרפאה והבראה
מול חברות "אשת טורס" וה"שטיח המועופף" מוזמנים
לפנות אלי ואשמח לסייע להם בביצוע ההזמנה.

רכב רפואי ורכב עזר לשיקום:
חברים הנתקלים בבעיות ושאלות בנושא זכויות לקבלת רכב רפואי ורכב
עזר לשיקום ,מוזמנים לפנות אליי במחוז ,ואני אסייע ככל שאוכל מול הלשכה
בירושלים ומול אגף הרכב ההממונה על הרכב מר אלי סבן.

ביטוח סעודי וביטוח בריאות:
חברי הארגון המבוטחים בשני סוגי הביטוחים ,אני מקיימת קשר שוטף והדוק עם
הגב' יוליה מועלם העובדת הסוציאלית ב"מבטח סיימון" ועם הגב' טלי מלכה ממבטח
סיימון הממונה על ביטוח הבריאות מול חברת "הראל" ,על מנת לסייע לחברים להגיש
תביעה .ככל שהחבר מקבל תשובה שלילית לזכאותו לפיצוי אני פונה לעו"ד שרית בר
שנענית תמיד בשמחה לסייע ולממש את זכויות החברים.

אגף החנייה בעירייה:
לא אחת קורה שחבר שזכאי על פי הנהלים להציב עמוד חניה ליד
ביתו וליד מקום עבודתו נתקל בבעיות .אני נמצאת בקשר מתמיד בנושא
עם אגף החנייה בעירייה ומסייעת לחברים בנושא.

אירועים לחברי המחוז תושבי ירושלים
המאורגנים ע"י אהובה שביב ע.יו"ר המחוז
ערבי שאלות ותשובות:

אנו מקיימים ערבי שאלות ותשובות לחברי המחוז ,המפגשים מתקיימים באולם תרבות
בבית הלוחם ,בערב זה אנו מעבירים לחברים את ההנחיות החדשות ,זכויותיהם
וכמובן שנותנים להם אפשרות וזמן לשאלות.

מרכז קשר והגן בוטני:

כמידי שנה אנו מבקרים את חברי המחוז המגיעים למרכז קשר והגן
הבוטני ,לטכס הרמת כוסית ואנו מחלקים לחברי המחוז שי מטעם
הארגון .במהלך השנה אנו משתתפים במסיבת סוף שנה שמארגנת מנהלת
המועדון ומממנים חלק מהתשלום
סיורים בגן חיות ובסאפרי:

אנו מקיימים סיורים בגן החיות התנכ"י או בסאפרי למשפחות הצעירות השנה קיימנו שני
סיורים" :רכבת לילה אל המרחבים"בחודש אוגוסט ,סיור בו החברים ומשפחותיהם נהנים
גם מארוחת ערב קלה.
טיולי מורשת שונים:

במהלך השנה אנו מארגנים מספר טיולים לחברי המחוז הירושלים
לפני תחילת  2020התקיימו שני טיולים מרתקים:
 - 25/2/19טיול לאיזור השומרוני הטוב ומוזיאון קומראן ואיזור נחל אוג
 - 18/11/19לאזור הצפון
הרצאות

אנו מקיימים הרצאות בנושאים שונים לחברי המחוז ,
ההרצאות מתקיימות באולם התרבות בבית הלוחם.
השנה קיימנו שתי הרצאות:
 .1של צביקה יחזקאלי בנושא אקטואליה מזרח
תיכונית ישראלית.
 .2של חברת "מהלב"בנושא מכשירי שמיעה.

סדנאות מוסיקת עולם:

במשך למעלה מעשור אנו מארגנים בראשותו של ד"ר אלון דהן
סדנאות מוסיקה מידי חודש באולם תרבות בבית הלוחם
ירושלים .הסדנאות מורכבות מהרכבים של נגנים שונים וכלים
שונים ומיוחדים .בסדנה משתתפים למעלה מ 100 -חברים בכל
סדנה  -הסדנא אינה בתשלום  ,עם הגשת כיבוד קל.

מאז כניסתו של אלון לתפקיד התקיימו הסדנאות הבאות:
פיוטי סליחות לימים הנוראים  -עם הרב מני מימון
החאפלה  -להקת "יוסף ואחד"
סדנה עם מוסיקה דרום אמריקאית " -רדיו לונה""
"נוסטלגיה ירושלמית "  -בשירי שנות השישים
טכסי הרמות כוסית:

פעמיים בשנה אנו מזמינים את החברים לטכס הרמת כוסית באולם התרבות בבית
הלוחם עם הרכב מוסיקאלי וכיבוד בהשתתפות יו"ר הארגון ,מנכ"ל הארגון והרב
יוסף הראל שליט"א ,שמברכים את החברים ובני משפחותיהם .בטכס משתתפים מידי
שנה כ 180 -חברי מחוז ובתום הטכס החברים מקבלים שי צנוע
אירוע סוף שנה:

בחודש אוגוסט בכל שנה אנו מארגנים אירוע סוף שנה לחברי המחוז
ברחבת הדשא בבית הלוחם .האירוע התקיים סביב שולחנות ומוגשת
לחברים ארוחת ערב .ומופע של "ענביה והעברים מדימונה"

סינמה סיטי ויס פלאנט:

אנו מארגנים במהלך השנה ערבי הקרנה של סרטים וארוחת ערב  VIPלחברי
המחוז גם בסינמה סיטי וגם ביס פלאנט .בכל ערב שמתקיים משתתפת קבוצה של
צעירים /אמצע /בוגרים /נשים בלבד ועוד..

משלוחי מנות:

לכבוד חג פורים קיבלנו כ 85 -משלוחי מנות ממר בני כץ
מהמחלקה לקשרי צה"ל בעיריית ירושלים את משלוחי המנות
חילקו כפיר נתנאל יו"ר המועצה ואהובה שביב לחברי
המחוז בבית הלוחם ירושלים.

חלוקת קמחא
מידי שנה אנו מחלקים כ 80 -חבילות "קמחא דפסחא" לחלוקה
לחברי המחוז ,חבילות אלו נתרמות ע"י חבר המחוז שמבקש
להישאר בעילום שם .השנה חילקנו מאה חבילות קמחא ובשנה
הבאה החבר מעוניין להגדיל את הכמות .אנו מודים לו מאוד
ומברכים אותו על תרומתו בבריאות טובה לו ולמשפחתו.

תווי קנייה -קמחא דפסחא
גם השנה קיבלנו מהארגון תווי קניה "קמחא דפסחא"
לחלוקה לחברי המחוז ,השנה חולקו כ 200 -תווי קניה.

ערכות ליל סדר
זו השנה השביעית שאנו עורכים את ארוחת ליל הסדר בראשותו של ד"ר אלון דהן ,כיום
יו"ר המחוז בשיתוף בית חב"ד בית זית וחברי המחוז .ליל הסדר נערך בבית הכנסת
העתיק במוצא עם הרב ראובן הורוביץ והרבנית ריבקי הורוביץ .השנה עקב מגפת
הקורונה הוחלט לרכוש מטעם הארגון ובהשתתפות סמלית של החברים כ 100 -מנות
אוכל לארוחת הסדר הכוללות  :סימני הסדר  ,יין ,מצות וכמובן הארוחה.
החברים מאוד נהנו מהיוזמה .חלק מהמנות נמסרו לחברים במחוז וחלקם האחר
הועברו ע"י עובדי המחוז ומתנדבים לבתי החברים.

ימי הוקרה לנכי צה"ל
יום הוקרה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה:
זו השנה השישית שאנו מקיימים אירועים שונים לקראת יום
ההוקרה וצעדה ברחבי ירושלים עם תלמידי בתי ספר,
תנועות נוער וכו' ,כדי להעביר את המורשת המופתית
והערכית ,של ציבור נכי ונכות צה"ל ,בגבורה ,בפציעה
ובשיקום  -לדורות הבאים ,ולמען ידעו הדורות הבאים
להעריך את ארצנו ומולדתנו אשר נקנתה בייסורי גוף ונפש
רבים.
יום ההוקרה השנה התקיים במפגש ב"יד קנדי" עם שר
החינוך וכ 900 -תלמידי בתי ספר אשר נפגשו עם נכי צה"ל
שנפצעו וסיפרו לתלמידים את סיפור פציעתם ושיקומם ,משם
התלמידים צעדו עד ל"עין לבן" שם קיבלו את דגלי הארגון
והלאום והמשיכו לצעוד עד לבית הלוחם כשבראש
הקבוצה רכבו קבוצת האופניים של הנכים הקשים
וקבוצת ההליכה של בית הלוחם.
בבית הלוחם נערך טכס מרגש והופיע הזמר אהוד בנאי
ולהקתו

יום ספורט בבית ספר זיו:
זו השנה השישית שאנו מקיימים ימי ספורט בבתי הספר "קשת" ו"זיו" בשיתוף
בית הלוחם ירושלים .ביום זה מגיע חבר המחוז עם סרטון על פציעתו
ושיקומו והתלמידים צופים בסרטון ולאחר מכן ניתן להם הזמן לשאול את החבר
שאלות לגבי התנהלות חייו לפני ואחרי הפציעה .בתום הטקס ניתנת האפשרות
לתלמידים לחוות את חיי היום יום של הנכים הקשים על ידי יצירת קבוצות
למשחקי ספורט של הנכים והתלמידים .המשתתפים מתחלקים לתחנות השונות
כגון :כדור סל כסאות גלגלים ,טניס שולחן ,רכיבה על אופנים של נכים קשים
במגרשי הספורט של בית הספר ועוד תחנות.

נטע סדומי מורה לתיאטרון בבית הספר דוגמא
בירושלים יוזמת את ציון יום ההוקרה לפצועי צה"ל
ונפגעי פעולות איבה בבית ספר זה .שבוע לפני יום
ההוקרה התלמידים ערכו סרטון ביחד עם החבר
יעקב אליאסף שנפצע בעופרת יצוקה שירת בגולני
והכינו מצגת על פציעתו ושיקומו .החבר סיפר לתלמידים
את סיפור פציעתו ואיפשר להם לשאול שאלות על
הפציעה והשיקום

פרויקט "פרח לפרח"
ביום ההוקרה האחרון לנכי צה"ל התקיים לראשונה מיזם
"פרח לפרח" ביוזמת חבר המחוז אל'מ )מיל'( טל בראון,
בהובלה המשותפת של יו"ר המחוז ד"ר אלון דהן והגב'
אהובה שביב ע/יו"ר המחוז ,עם מנהלת מחוז אגף
השיקום  -משהב"ט ,הגב' תמר גליל
במסגרת המיזם ,שמטרתו הוקרה והבעת הערכה לשירותם ,תרומתם והקרבתם של
פצועי צה"ל במחוז ,ביקרו חיילי יחידת "ניצן" ,שוטרים ,חניכי מכינת מלח הארץ
ועובדי אגף השיקום ,עשרות נכי ונכות צה"ל ,אשר הגיעו לגבורות ,הקשיבו לסיפורם
האישי ולמסר הערכי בצדו ,העניקו להם תעודת הוקרה ופרח על תרומתם והקרבתם
למען העם והמדינה.
בעקבות הצלחת המיזם במחוז ירושלים והתגובות האוהדות לו מקרב המשתתפים
והמבוקרים כאחד ,התקיימה פגישה באגף השיקום במשרד הביטחון.
בפגישה ,הציג החבר טל בראון בפני ראש האגף ,מר חזי משיטה ונציגי משרדו,
הגב' תמר גליל ,דר' אלון דהן ,והגב' אהובה שביב ,נציגי מחלקות הנפגעים בצה"ל
והמשטרה ,את המיזם ותוצאותיו ותרומתו לחיזוק המסד הערכי הציוני ,הממד
ההיסטורי המתבטא בעדות חיה ,והקשר הבלתי אמצעי ,בין דור המייסדים לדור
העתיד ,כל זאת תוך קירוב הלבבות ,העצמתם של פצועי צה"ל ,כחלק מהחברה
כולה וחיזוק המאחד והמייחד את עם ישראל.
את הדיון סיכם ראש אגף השיקום בהחלטה כי מיזם "פרח לפרח" יבוצע השנה
במתכונת ארצית רחבה ,בשיתוף יחידות וגופים נוספים ,בכדי לבקר ולהוקיר את
פצועי צה"ל במחוזות נוספים.

יום הוקרה לנכי צה"ל בתיאטרון ירושלים
יום ההוקרה שהתקיים השנה בתיאטרון ירושלים בשיתוף משהב"ט ובית
הלוחם ירושלים .באירוע השתתפו כ 750 -חברי המחוז ובני/נות זוגם.
כיבדו אותנו בנוכחותם  -מר משה ליאון ראש עיריית ירושלים ,מר אבי לרמן
מנכ"ל הארגון ,מר שמעון נבון יו"ר הועד הארצי ,מר חזי משיטה ראש אגף
השיקום ,הגב' תמר גליל מנהלת הלישכה במחוז ירושלים וכמובן חברי
המועצה .החברים שמעו את סיפור פציעתו של חבר המועצה הצעיר שלנו,
מר אור פורת .לאחר מכן התקיימה הופעה של הזמר שלומי שבת שסחף
והלהיב בשיריו המיוחדים את חברי המחוז.

פעילות המחוז ע"י עו"ד דניאל טננבאום
ע.יו"ר המחוז
פגישות פרונטליות עם חברים חדשים:

אנו במחוז מקפידים על הכרה אישית של נכה חדש המוכר על ידי
אגף השיקום .לאחר העברת פרטי החבר החדש על ידי אגף
השיקום ,יוצר המחוז קשר עם החבר ומזמנו לפגישת היכרות.
מטרת הפגישה מעבר להיכרות האישית הינה לפרוס בפניו את
המידע אודות זכויותיו במשרד הביטחון וכחבר הארגון.
סיוע משפטי במחוז:

במסגרת שיתוף פעולה מוצלח של המחוז ורשות האכיפה והגבייה -לשכת
ההוצאה לפועל ירושלים ,ברשותה של מנהלת הלשכה  -הגב' גילה חכימאין,
הסגן מר מאיר בן שבת  ,מנהלת מדור מזונות הגב' מזל כחילה וחבר המחוז
מר בנצי קצב .הוקמה תחנת יעוץ במשרדי המחוז.
במסגרת סיוע זה ,מגיעים למשרדי המחוז נציגי לשכת הוצאה לפועל ומעניקים
יעוץ פרטני לכל חבר.
בין היתר ,ניתן סיוע בקבלה ומילוי מסמכי הוצל"פ והכוונה לחייב/זוכה תוך
פריסת כל האפשרויות העומדות בפניו ,הגשת בקשות דחופות לרשם הוצל"פ
ועוד .שירות זה עובד בהצלחה כבר מעל לשנה וסייע עד כה לחברים רבים
במחוז .כדאי לעקוב אחר פרסום המחוז לתאריכי התחנות הבאות.

כמו כן ,דניאל עומד בקשר מול כלל הגורמים בארץ המעניקים סיוע
משפטי ומפנה כל חבר מחוז הזקוק לסיוע משפטי לגורם המתאים תוך
מעקב צמוד עד למציאת פתרון ראוי.
כל חבר הזקוק לסיוע משפטי כזה או אחר מוזמן ליצור קשר עם
דניאל במשרדי המחוז בט''ל02-5635625 :

נציגי הוצאה לפועל
במחוז ירושלים
במתן עזרה לחברי
המחוז!

גישור סכסוכים:

נפתחה תחנת גישור חדשה במחוז!!!
שירות זה מאפשר לצדדים מסוכסכים להגיע לפגישות גישור
ד
דיסקרטיות בהם ניתן ברוב המקרים להגיע לפתרון מוסכם בין
הצדדים ולייתר את הפנייה לערכאות.
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ים הינם חברים במחוז אשר עושים את עבודתם
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בהתנדבות מלאה !
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יערכו גישורים בתחום דיני משפחה(.
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ר המעוניין בהליך גישור מוזמן לפנות לדניאל.
חבר

ניסוח מכתבים:

פוריקט חדש במחוז שנפתח למתן עזרה לחברים בניסוח
מכתבים לגופים ציבוריים כגון רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה וכן,
סיוע של כתיבת מכתבים לגופים פרטים.
)ניתן במקרים מסויימים לקבל סיוע בהכנת כתבי תביעה לבית
משפט לתביעות קטנות( .
חברים המעוניינים בסיוע זה יש להתקשר למשרדי המחוז לתיאם
פגישה אישית עם דניאל.
חתימות על תצהירים:

חתימת עורך דין  -לצורך הגשת מסמכים למשרד הביטחון ולגורמים שונים.
**בתיאום מראש בלבד**
רישום מוטבים לביטוח חיים:
כידוע לכם ,כל אחד מחברי הארגון מבוטח בביטוח חיים .חשוב לציין כי
ניתן ואף רצוי לבצע הליך "רישום מוטבים" במשרדי המחוז על מנת להבטיח כי
כספי הביטוח יועברו לגורם בו החבר מעוניין.
לצורך ביצוע ההליך יש ליצור קשר עם המחוז לתיאום פגישה עם דניאל
** יש להצטייד בתעודת זהות  +ספח ופרטים מלאים של הגורם אותו אתם
מעוניינים לרשום כמוטב**
שלוחות המשרד בפריפריות )בית שמש ומטה יהודה,
מבשרת ציון וגוש עציון(:

אנו מקיימים פעילות שנתית בפריפריה )אירועים ,הרמות כוסית ,הרצאות ,טיולים
וכו'(
המחוז עומד בקשר רצוף עם ראשי הרשויות והגורמים המקצועיים בכל רשות על
מנת לקדם את זכויות הנכים תושבי הרשות ולהביא לפתרון במקרה בו חבר המחוז
מצוי בבעיה מול העיירה /מועצה מקומית )גביה ,רווחה וכו'(.

בישיבות אשר התקיימו השנה עם ראש עיריית
בית שמש -ד"ר עליזה בלוך ועם ראש מועצת
אפרת מר עודד רביבי ,הוחלט על חיזוק הקשר
עם המחוז באמצעות הטמעת ערכי הארגון אצל
בני הנוער בהרצאות של נכי צה"ל בפני בתי
ספר ,ביקורים של בני נוער בבית הלוחם
בירושלים וארגון ימי ספורט בישובים
בהשתתפותם של תלמידי בית הספר וספורטאי
בית הלוחם.

במועצת מבשרת ציון ישנה למחוז "דלת פתוחה" בלשכתו
של ראש המועצה  -מר יורם שמעון.
ראש המועצה מקפיד להגיע לטקס הרמת כוסית השנתית
לחברי המחוז ולברכם באופן אישי .כמו כן ,המועצה
מתקצבת באופן קבוע זה מספר שנים אירוע יום הוקרה
לנכי צה"ל כאשר השנה קיימה המועצה לכבוד חברי
המחוז אירוע מדהים בהשתתפותם של האומנים דקלון,
שגיב כהן וזהבה בן.

שמחנו לפתוח לפני כשנה וחצי את שלוחת המשרד
החדשה בבית שמש ,המשרד כולל מועדון המצויד
בטלוויזיה ,משחקי חברה ופינת קפה וכן משרד בו
ניתנים שירותים לחברים וחוסך מהם את הצורך
בעליה לירושלים .בין היתר ,ניתן להגיש במשרד
בקשות להלוואה ,בקשה לקבלת מלגה ,הגשת
מועמדות למשלחות לחו"ל )נכים מעל  (30%וכן כל חומר
אחר המבקשים להעבירו למשרדי מחוז בירושלים.
זה המקום גם להודות מעומק הלב למתנדבי המחוז
תושבי בית שמש היקרים )מיכאל שטיין ,שלומי רומנו,
גוני אהרון ,יעקב בן אבי דני ברוך ,ויוסי באטוט(.

ייצוג בוועדות משרד הביטחון:
בחלק מהוועדות השונות המתקיימות באגף השיקום
החברים מיוצגים על ידי נציג הארגון.
יצוג זה מאפשר להביא את עמדתו וקולו של החבר
בוועדה ומאפשר מעקב ,שאכן ההחלטה המתקבלת
בעניינו של החבר ,הינה בהתאם להוראות אגף השיקום.
בוועדות שכ"ד ושיקום הייצוג נעשה על ידי דניאל.
בטרם קיום וועדה הוא יוצר קשר עם החבר על מנת
לקבל את התמונה המלאה ולהציגה בפני חברי הוועדה.
ועדה נוספת אותה כדאי להכיר ,הינה ועדת למ"ד )לפנים משורת
הדין( .מדובר על ועדה בעלת סמכויות נרחבות ביותר בהיקף הסיוע
שבסמכותה להעניק לנכים במצבים מורכבים.
יש להדגיש כי הגעה לוועדה זו הינה מטעמים מיוחדים והזכאות
לכך הינה חד פעמית )להוציא מקרים חריגים(.
נכה אשר מבקש להגיע בפני ועדת למ"ד נדרש לרכז חומר רב
והמחוז באמצעות דניאל מעניק סיוע הן בריכוז החומר והן בהכנת
פנייה מורחבת ומקיפה לוועדה.

תעסוקה:
סיוע במציאת תעסוקה לחברי המחוז דורשי עבודה .המשרות
המוצעות לחברים מועברות על ידי דניאל באמצעות חברות כוח
אדם שונות ובאמצעות גורמים אחרים איתם יצר קשרים במהלך
השנים.
בפגישה עם מנהל לשכת התעסוקה בירושלים
מר אהרון חוטובלי ,הוצג הארגון והוסבר
בהרחבה על אוכלוסיית נכי צה"ל ועל הצרכים
המיוחדים של אוכלוסייה זו .סוכם כי חברים
דורשי עבודה יופנו ליועצת השמה בלשכה
אשר תטפל אישית בכל חבר שיופנה על ידי
המחוז.
חשוב לציין כי מתקיים קשר הדוק של דניאל מול אחראית התעסוקה
במשרד הביטחון ונעשים מאמצים משותפים להגדלת היצע
המשרות.

משלחות לחו"ל:
דניאל אחראי על ריכוז המחוזי של החברים המתארחים
בקהילות היהודיות בחו"ל.
מדובר בחוויה מיוחד במינה בה נחשפים חברי המשלחת לחיי
הקהילות ונהנים מחוויות רבות כגון טיולים ,ביקורים באתרים
ומפגשים עם חברי הקהילה.
יש להדגיש - :הלינה במהלך המשלחת הינה
בבתי הקהילה
 -אין אפשרות לצרף בן/בת זוג.

הליך הגשת המועמדות:

כל חבר מחוז בעל  30%נכות ומעלה ,זכאי להגיש בקשה
להשתתפות במשלחת .לאחר קבלת הבקשה ,יוזמן החבר לוועדת
משלחות מחוזית ,המתקיימת אחת לשנה ,בה יוחלט האם הינו מתאים
להשתתף כחבר משלחת )בין היתר נבחנת ידיעת השפה האנגלית(.
ככל ותשובת הוועדה חיובית ,יוכנס החבר למאגר החברים
הממתינים לשיבוץ למשלחת )עצם הכניסה למאגר איננו מחייבת כי
החבר אכן ישובץ בסופו של יום והדבר תלוי בכמות המשלחות
היוצאות ודרישות הקהילה בחו"ל לעניין גיל ,שפה ,סוג הפציעה
וכו'(.
יש לציין ,כי ישנן משלחות מיוחדות ) פגועי ראש ,פוסט טראומתיים
וכיסאות גלגלים( בהן ,בשונה ממשלחת רגילה ,הלינה בבתי מלון
והיציאה הינה בצירוף מלווה.

פעילות המחוז ע"י דן ליאני ע/יו"ר המחוז
שלוחת המשרד במעלה אדומים
פגישת עבודה והיכרות עם סגן ראש עיריית מעלה אדומים
גיא יפרח ,ומנהל המתנ"ס .בפגישה היה סיכום על המשך
שיתוף הפעולה והעמקת השיתוף בין העיירה והמתנ"ס כולל
גורמים נוספים במעלה אדומים כגון בתי ספר וארגוני הנוער.
הוסכם עם מנהל המתנ"ס לפתוח שוב את משרד השלוחה בתוך
חדר הישיבות במתנ"ס.
את המשרד יפעיל חבר המחוז ומתנדב מיכאל סוויסה שחזר
לפעילות ,ויקבל קהל בימי חמישי בין השעות 16:00-18:00

פגישת עבודה עם הנהלת היכל התרבות במעלה אדומים:

בפגישה שנערכה סוכמו שיתופי פעולה בין
היכל התרבות לארגון נכי צה"ל ,הענקת מספר
מוגבל של כרטיסים להופעות  ,ושימוש בכלים של
המחוז להפיץ את האירועים המתקיימים בהיכל
בקרב נכי צה"ל במחוז ירושלים .כמו כן ,תינתן
אפשרות לשימוש בהיכל לטובת אירועים של
המחוז בתנאים מיוחדים ואף מקום להצגת
תערוכות יחיד של אומנים של חברי המחוז
בשטח המיועד לכך בהיכל.

הביטחון::
ון:ן:
חווןן
טחו
טח
יצוג חברים בוועדות במשרד
מאז תחילת שנת הלימודים תש"פ אני משמש כנציג אנ"צ י-ם
ם
בוועדת לימודים חריגים במשהב"ט לקראת כל ועדה אני
לומד את מהחומר ומגיע מוכן .אחוז הלומדים בירושלים
הוא מהגבוהים בארץ וראוי לציין שבלשכת השיקום
ירושלים עושים מאמצים לאשר את הלימודים לחברים  .פרט
ללמקרה אחד או שנים כל הבקשות אושרו בועדה

מלגות לימודים:
במסגרת מלגות השכלה גבוהה ויוצרים של אנ"צ לשנת תשע"ד
הגישו ואושרו כ 140 -בקשות מלגה ,מס' המוכיח כי במחוז
ירושלים יש אחוז גבוה של סטודנטים ביחס לכל הארץ .כמו כן,
נעשים מאמצים כבירים להביא לידיעת ציבור החברים את
זכאותם למלגת לימודים ויוצרים .החברים מקבלים את מירב המידע
והעידוד להגיש בקשת מלגה .בטקס מכובד שנערך בדצמבר 19
בבית הלוחם בירושלים חולקו המלגות לחברים בהשתתפות יו"ר
המחוז ד"ר אלון דהן ומנהל הקרן משה שמע .בימים אלו נכנסו
טפסים חדשים לבקשת מלגת לימודים ,והועברה הודעה לחברים
להגיש בקשות חדשות לשנת הלימודים תש"פ

פעילות המחוז בימי קורונה
מאז פרוץ מגיפת הקורונה הצטמצמה פעילות המחוז במשרד
ועיקר ההתמקדות היא בשיחות יזומות עם החברים  .השלוחה
במתנ"ס אינה פעילה בימים אלו ואך ורק שיחות עם חברים נעשות
מידי יום להתעניינות בשלומם וגם בנסיון לסיוע אפשר .לפני חג
הפסח חולקו חבילות מזון ותווי קנייה למספר חברים במעלה
אדומים בסיוע פיקוד העורף ,כמו כן ערכות ארוחת חג אשר
סובסדו משמעותית ע"י חב"ד בתקווה לחזרה מהירה לשגרה.

סיכומו של דבר
תם אך לא נשלם
הנה כי כן ,אף אם לא הצלחנו להקיף את מלוא העשייה בדברים הללו,
הרי שיש בהם כדי ללמד על הכלל ,ואנו שמחים על כך שבעבור רבים וטובים ,מחוז
ירושלים הצליח להפוך למחוז שהוא בית.
ההיצע המגוון בתחומי העיון ,התרבות ,האמנות ,ההלוואות ,המלגות ,הייצוג המצוין מול
משהב"ט בוועדות השונות ,הקשרים עם גורמים מוניציפליים וממשלתיים ,לצד הקשרים
הענפים שמחוז ירושלים רוקם עם הקהילה בכלל ועם הקהילה העסקית בפרט ,מצליחים
לייצב את המחוז שלנו כמוביל וכפורץ דרך בשורה ארוכה של תחומים.
רישות המחוז וחיבור החברים לוואטסאפ ולאמצעי המדיה השונים ,קיצרו את תהליכי
העברת האינפורמציה וגיוונם ,ומחוז ירושלים נוכח בכל האמצעים הללו והרשת הקהילתית
החברתית שלנו מתרחבת  -בפייסבוק ,באתר ,באינסטגראם ,בוואטסאפ ,במיילים סמסים
ועוד .ישיבות מועצת המחוז מועברות בשידור חי בפייסבוק ,כחלק מתפיסת השקיפות שלנו,
המאפשרת לכל חבר וחברה ,ליראות את מעשי נבחרי הציבור בהם בחרו ,נוכחותם
ומעורבותם לרווחת ציבור שולחיהם .הרי בסופו של יום אנחנו עובדים אצל הציבור
ומחויבים להציג בפניו את מעשינו .לצד שידורי הישיבות ,מתקיימות במחוזנו הרצאות
מופלאות ובהן עולם גדוש של תכנים וידע ,המועברים בשידורי מחוז ירושלים לכל חברי
וחברות הארגון.
היכולת לתת מענה בשפות שונות ,לאפשר קשר רציף ומתמיד עם החברים ,תוך סיוע של
מתנדבים ערכיים ומלאי נתינה ,מהווים ברכה רבה עבור חברי וחברות המחוז כולם.
הקשר עם חניכי וחניכות מכינת מלח הארץ ויחידות הצבא ,הפכו את מחוז ירושלים לראש
גשר המחבר בין דורות ,בעשיה ערכית ברוכה וגדושה ,ממנה נהנים חברי וחברות
המחוז המסתייעים בחניכים המופלאים האלו.
התחושה המבוססת ,לפיה מחוז ירושלים הופך לבית טוב לציבור חבריו וחברותיו ,נשענת
על סמך מוצק ביותר .עובדי המחוז המסורים ,שמקצת מעשיהם נסקרו לעיל ,מהווים את חוד
החנית למצוינות ארגונית ולחדשנות מחוזית בכל התחומים.
מחוז ירושלים התברך בפריפריה תוססת ופעילה ,ובשלוחות המתפקדות על ידי מתנדבינו
המסורים ,המביאים את שירותי המחוז אל כל רשויות ועיריות המחוז.
העת האחרונה אתגרה את עובדי ומתנדבי המחוז כשם שאת העולם כולו .כולנו בסירה
אחת ,עם מגיפה עולמית המעמידה את כולנו ,כקבוצת סיכון ,במצב רגיש ביותר .המחוז
הפך יותר ויותר אקטיבי ,חבילות מזון ,לצד ארוחות חמות בערב ליל הסדר ,וסיוע לחברים
במצוקה .סבב טלפונים מרתוני ,שאפשר לנו למפות פחות או יותר את צרכי חברי וחברות
המחוז ,ולבחון היכן וכיצד יכולים אנו לסייע ,מול משהב"ט ,רשויות מוניציפליות ועוד.

לצד העשייה הברוכה שנעשתה ונעשית עד כה ,כבר כעת אנו שוקדים על הגדלת ההיצע,
ועל בחינת גבולות הקיים ,כדי לעמוד בצד החדשני והרענן תדיר .רשת שיתופי הפעולה
המתרחבת ,מגלה כי גם העתיד מבשר טובות לחברי וחברות מחוז ירושלים .קשרים
שרקמנו במוסדות אקדמיים ,דוגמת האוניברסיטה העברית ,או במוסדות תרבות דוגמת
תאטרון פסיק ,ובבתי החולים הדסה ושערי צדק ,אפשרו למחוז ירושלים להביא הטבות
כלליות לכל חברי וחברות הארגון מכל המחוזות כאחד .סטודנטים באוניברסיטה העברית,
הנחות בתאטרון פסיק וקיצור תורים בבתי החולים הנ"ל .חברים יכולים לפנות אלינו מכל
המחוזות ולהסתייע בנו ,כי זו משמעותה האמתית של האחדות הקואליציונית והערבות
ההדדית של כל חברי וחברות הארגון מכל המחוזות
ארגון נכי צה"ל הוא הארגון היציג היחיד המוכר עפ"י חוקי מדינת ישראל ככזה ,המהווה
בית לכל קהילת נכי ונכות צה"ל ,על כל סוגי הפציעות  -נפש וגוף  -מכל יחידות הצבא ,מכל
הגילאים ,מכל המינים והעדות ,הדתות והמגזרים .הסולידריות שלנו ,קהילת נכי ונכות צה"ל,
היא מקור כוחנו .כוחנו באחדותנו ,לא רק במאבק על הזכויות או בתביעותינו המוצדקות
בעבור כלל חברינו וחברותינו מול משהב"ט ,אלא גם ביכולת שלנו עצמנו ,להביא שפע טובה
וברכה לכל חברינו וחברותינו מכל מחוזות הארגון
בעתות משבר ומצוקה ובעתות רווחה ושגשוג ,מחוז ירושלים אתכם ולמענכם ,קשוב ,שקוף,
דרוך ,מקצועי ,ענייני ,מסור ומחוייב

תודה ענקית מכל הלב למתנדבים
ולמתנדבות המסורים שלנו  -גודל הצלחת
המחוז כגודל מסירותכם ולבכם הגדול

