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 פקידי איבה   
 פקידי שיקום  
 

 "השטיח המעופף"חברת הסכם עם –חמי מרפא : הנדון
 

זכתה במכרז לניהול והפעלת מערך  "השטיח המעופף"חברת אנו שמחים להודיע כי 

עדות וולולנפגעי פעולות איבה וטיפולים בחמי מרפא  בבתי מלון הזמנות אירוח

 :הבאותרפואיות לאוכלוסיות 

 נכים נפגעי פעולות איבה הזכאים לטיפולים בחמי מרפא 

 נפגעי פעולות איבה הזכאים להבראה מטעמים רפואיים נכים 

 נכים נפגעי פעולות איבה הזכאים לטיפול בפסוריאזיס 

 משפחות שכולות המגיעים  המגיעות לביקורי התייחדות. 

  הפצועמשפחות של נפגעי פעולות איבה ומגיעות לשהות ליד מיטת 

 נכים אסירי ציון הזכאים להבראה 

  המגיעים לוועדות , ל"חים שנפגעו בארץ ומתגוררים בחוראז/תיירים

 . פעולות איבה ונפגעי עבודה , רפואיות

 

בחברת השטיח המעופף   ההזמנותיפתח מרכז   2013אוגוסט  1 -החל מלפיכך 

 .ואילךבספטמבר  1 -להזמנת טיפולים בחמי מרפא ובתי מלון לתקופה שמ

לכלל הזכאים המפרט את רשימת בתי המלון שולח פלייר אגף נפגעי פעולות איבה 

 .ואופן הפניה אל מרכז ההזמנות

השטיח "של חברת בכל פניה של הזכאים לבירור ניתן להפנותם אל מרכז ההזמנות 

   9:00-10:00בין השעות ' ה-'בימים א" המעופף
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 :ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות 

 03-1130210בטלפון 

  03-1110121: פקס

 . shikum-btl@flying.co.il: במייל

 
 
 

ועדות רפואיות לשוהים , הבראה לאחר אישפוז: יפנו לסניפים בבקשות כגוןים שנכ
אל הגורם המתאים בהתאם האגף המטפל הפנותם או הבראה לפגועי נפש יש ל ל"בח

איש הקשר אל מול            ( שיקום , ועדות רפואיות , פעולות איבה , נפגעי עבודה ) 
 . בנפגעי פעולות איבה הוא תומר אהרונוביץ  לטיפול   "השטיח המעופף"
 
 
 
 
 
 
 

מבוטחים לממש את זכאותם ביתר קלות וברמת יאפשר לאנו מקווים כי שרות זה 
 .יותר  שרות גבוהה

 
 
 
 

 ,בברכה

 
 
 
 

 ל גמלאות "סמנכ -אילנה שרייבמן : העתק
 מנהל אגף נפגעי עבודה  -ן צבי כה 
 מנהלת אגף ועדות רפואיות  –ירונה שלום  
 מנהלת אגף  שיקום   –כרמל סטינגר  
 איבה הארגון היציג   -ארגון נפגעי פעולות  

ר בגין תקופה זו ימשיך להשתלם דרך "לום תטתש/ תשלום הוצאות נסיעה לחמי מרפא

 הסניף המטפל


