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אחים למען אחים 2021
יד לבנים מחבק את האחים השכולים
ארגון יד לבנים ארגונם היציג של משפחת הנופלים כתובת ובית לאחים שהם ממשיכי
דרכם של ההורים והתומכים בהם לאורך כל הדרך.
אנו האחים השכולים ,המהווים חלק בלתי נפרד ממשפחת השכול ,פועלים למען
הנצחת מורשת אחינו.
בארגון פועלת ועדת האחים במרץ רב למען הכרה וקידום מעמד האחים.
להלן פעילותיה והשגיה:
 האחים הינם חלק אינטגרלי בארגון ושותפים מלאים במטרות ובפעילות.
 קידום וחקיקה – פועלים רבות להכרת האחים בציבור הרחב ולהכרת המדינה
במעמד האח השכול באמצעות החקיקה.
 תעודת הכרה כמשפחה שכולה מדרגה ראשונה.
" חבר" – הצטרפות אחים למועדון "חבר" צרכנות על פי קריטריונים .
 סימינרים ,ימי עיון ,כנסים איזוריים וכנסים מרכזיים .
 אירועי תרבות יחודיים.
 מלגות לימודים:
 תואר ,תעודה ,קורסים ,והסבה מקצועית.
 הטבות לאחים מקרנות נאמנות.


מענק נישואין.

 סיבסוד נופשונים ,טיולים וחוגים.
 שירות  vipברשות שדות התעופה.
 חוברת מידע לאחים בנושא הטבות וזכויות בשיתוף משרד הביטחון וצה"ל.
 קבוצות תמיכה בהנחיית משרד הבטחון וכן טיפול ריגשי ופסיכולוגי ללא הגבלת גיל.
 קשר ישיר עם צה"ל ומשהב"ט בסוגיות הקשורות לאחים.
ועוד ..יתרונות והטבות.
 הזכויות וההטבות דלעיל מותנות בתשלום דמי חבר שנתיים.
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הטבות שניתנות על ידי משרד הבטחון
 אחים המתגוררים בחו"ל זכאים להשתתפות בהוצאות הגעה לארץ ביום הזכרון או
ביום האזכרה על פי קריטריונים.
 סטודנטים חונכי פר"ח לאחים בגילאים  6-14למשך שנת הלימודים.
 מימון שכר לימוד לאחים הלומדים במוסדות להשכלה על תיכונית ואקדמאית בגובה
 40%משכר הלימוד וזאת עד גיל  .30המענק מועבר להורים שכולים .
 אירועי בר מצווה ונישואי אחים ,הלוואה להורים בריבית נמוכה.


סיוע לאחים בהנצחה ובהוצאות אזכרה ,במידה וההורים אינם בחיים.

 סיוע במימון רכישת חלקת קבר והקמת מצבה להורים השכולים.
 מזכרת שר הביטחון ,במידה וההורים אינם בחיים.
 רכב להורים חסרי רישיון נהיגה (עפ"י תנאי משהב"ט).
 הצטרפות לארגון:
 ארגון יד לבנים וועדת האחים מזמינה את כלל האחים להצטרף לשורותיו (כפוף
לתקנון).
 דמי חבר ליחיד  ₪ 260לשנה (ינואר -דצמבר) .ניתנת אפשרות לצרף בן/בת זוג
בעלות כוללת של  ₪ 332לשנה.
 יש למלא את פרטי הטופס המצורף בצירוף תמונת פספורט ולהעבירו לארגון.

אנו רואים חשיבות רבה בצירוף כל האחים לארגון וזאת בכדי לשמר את מפעל
ההנצחה והמורשת וכן לתת מענה וביטוי לצרכיו השונים של האח השכול.
בברכה,
אלי בן שם

פרידה שניידרמן

יו"ר ארגון יד לבנים

יו"ר ועדת האחים
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