קרן באומן 2022
קרן קיימת לישראל מנהלת יחד עם האפוטרופוס הכללי את קרן ניקולא באומן ז"ל אשר הותיר
את כל עזבונו לטובת סיוע למשפחות השכול הנמנים על צה"ל ,כוחות הבטחון ופעולות איבה.
הקרן ,אשר החלה לפעול בשנת  ,2020מסייעת לאחים שכולים ,יתומים ,הורים שכולים ואלמנות
במגוון של הטבות כספיות ומימון פעילויות ,הן באופן ישיר לזכאים והן באמצעות הארגונים
היציגים (ארגון יד לבנים ,ארגון אלמנות ויתומים וארגון נפגעי פעולות איבה).

להלן ההטבות אשר תחלוקנה במהלך שנת  2022באמצעות
הארגונים היציגים:
יובהר כי המפורט במסמך זה מהווה מידע כללי בלבד והוא אינו מחייב .לקבלת
מידע מפורט ומחייב יש לפנות לארגונים

הטבות לאחים שכולים-
• מימון רכישת מחשב לכל בית אב שבו גרים אחים שכולים בגילאי  4-18ואשר לא קבלו
בשנים הקודמות מחשב אשר מומן על ידי הקדש באומן.
✓ לקבלת פרטים יש לפנות לטלי מעוז מארגון יד לבנים  03-5629351שלוחה 1
 tali@yadlabanim.org.ilאו לליען לוי מארגון נפגעי פעולות איבה lianl@irgun.org.il
.054-6875001

הטבות ליתומים-
• מימון תוכנית תל"א ליתומי צה"ל וכוחות הבטחון המבוצעת על ידי ארגון אלמנות
ויתומים בשיתוף משרד הבטחון.
✓ לפרטים אודות תוכנית זו יש לפנות לניצן בן אליהו מארגון אלמנות ויתומים בטלפון
 03-6918403או במייל nitzan@idfwo.org
• מימון תוכנית תל"א ליתומי פעולות איבה המבוצעת על ידי ארגון נפגעי פעולות איבה
בשיתוף המוסד לביטוח לאומי.
✓ לפרטים אודות תוכנית זו יש לפנות לליען לוי
•

מימון תוכנית החזר כספי בגין טיפולי שיניים ליתומים מעל גיל  ,18המבוצעת על ידי
ארגון אלמנות ויתומים וארגון נפגעי פעולות איבה בהתאמה.

✓ לפרטים אודות תוכנית זו יש לפנות למזי סטרול מארגון אלמנות ויתומים 03-6918403
או  mazi@idfwo.orgאו לליען לוי מארגון נפגעי פעולות איבה.

• מימון רכישת מחשב לכל בית אב שבו גרים יתומים בגילאי  4-18ואשר לא קבלו בשנים
הקודמות מחשב אשר מומן על ידי הקדש באומן.
✓ לקבלת פרטים יש לפנות למזי סטרול מארגון אלמנות ויתומים או לליען לוי מארגון נפגעי
פעולות איבה
• מימון רכישת מחשב או טאבלט ליתום העונה על ההגדרה 'אינו עומד ברשות עצמו'
כקבוע בחוק.
✓ לקבלת פרטים יש לפנות לעדן נפלאי מארגון אלמנות ויתומים 03-6918403
 eden@idfwo.orgאו לליען לוי מארגון נפגעי פעולות איבה.

הטבות להורים שכולים-
• מימון הטבה בגובה של עד  ₪ 10,000לביצוע התאמות דיור עבור הורים שכולים מצה"ל
וכוחות הבטחון ,מעל גיל ( 70או צעירים יותר עם צורך רפואי לבצע התאמה) .התוכנית
מבוצעת על ידי ארגון יד לבנים.
✓ לקבלת פרטים נוספים והגשת בקשות יש לפנות לטלי מעוז מארגון יד לבנים -03
 5629351שלוחה tali@yadlabanim.org.il 1
•

חלוקת תווי קניה בגובה של עד  ₪ 1,000להורים שכולים נזקקים צה"ל וכוחות הבטחון
וכן פעולות איבה .תוכנית זו מבוצעת על ידי הארגונים היציגים.
✓ לקבלת פרטים נוספים והגשת בקשות יש לפנות לטלי מעוז מארגון יד לבנים או לליען
לוי מארגון נפגעי פעולות איבה.

הטבות לאלמנות-
•

חלוקת תווי קניה לאלמנות נזקקות פעולות איבה .תוכנית זו מבוצעת על ידי ארגון נפגעי
פעולות איבה.
✓ לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לליען לוי.

•

טרם נקבעה סופית התוכנית ביחס לאלמנות צה"ל וכוחות הבטחון .התוכנית תקבע
ותפורסם עד ליום .15/2/22

