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זכאות לסיוע מאגפי השיקום והמשפחות במשרד הביטחון 

 )(תיקוני חקיקה

 עיקרי החוק §

הצעת החוק מבקשת לשנות את אמות המידה לזכאות לסיוע של נפגעי צה"ל וגופי הביטחון 

(שב"כ, מוסד, משטרה, שב"ס ועוד) ממשרד הביטחון ולהפנות את אותם הנפגעים  הנוספים

שפגיעתם איננה כתוצאה ממאפיין מיוחד של שירותם הביטחוני לקבלת סיוע מהביטוח הלאומי 

 (וזאת למעט חיילי הקבע והמילואים). 

 תמצית חוות הדעת §

ם של משהב"ט נפגעו שלא במשך השנים נוצר מצב בו מרבית המטופלים על ידי אגפי השיקו

בפעילות מבצעית או באימונים.  עקב כך נוצר עומס על אגפי השיקום והנכים שנפגעו בפעילות 

מבצעית ובאימונים, אליהם התכוון המחוקק, נתקלו בקשיים לקבל את השירות לו הם זקוקים. 

הינו גבוה מאוד בנוסף, ההוצאות התקציביות על השיקום הלכו ותפחו במשך השנים, כאשר הפיצוי 

ביחס לפציעה דומה שהתרחשה לאדם מן השורה על אף שרוב הפגיעות הינן כאלו. מעבר להיבט 

התקציבי ,ישנו כאן היבט ערכי של הערכה ושיקום של נכי צה"ל אמיתיים שתרמו גופם למדינה 

 לעומת טיפול בפציעות או מחלות שאינן קשורות לפעילות המבצעית.

ב את המצב לקדמותו וזאת בעיקר בעזרת הקשחת תנאי הזכאות לסיוע הצעת חוק זו באה להשי

ממשהב"ט. במקורו החוק נועד לנסות ולפצות את מי שסיכן את חייו בכדי להגן על החברה, ונראה 

כי זו מטרה מוסרית מהמדרגה הראשונה. כעת מוצע לצמצם את תחולת ההטבות באופן חלקי כך 

שאינן בהקשר לשירות) ,אך רק מחלות עקב השירות.  לאנשי  שלחיילי סדיר יכוסו כל החבלות (אף

 יפוצו בחבלה עקב השירות בלבד, ולא יפוצו על מחלה כלל. -קבע

הצעת החוק מתקנת עיוות שנוצר של ניצול לא יעיל ולא הגון של כספי ציבור ומחזקת את שוויון 

רבים לאוצר המדינה ועל ההזדמנויות בשוק העבודה בישראל, בנוסף הצעת חוק זו חוסכת כספים 

 כן היא ראויה ועומדת בערכי המדד . 

נוסחה של הצעת החוק נקבע לאחר עימותים רבים בין מערכת הביטחון לבין חברי הכנסת אלעזר 

 שטרן ועופר שלח, ועל כן היא מצומצמת ביחס להצעה המקורית.
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ים אשר נפגעו כתוצאה לדעתנו, יש ליישם את המלצות וועדת גורן ולוקר במלואן כך שרק חייל 

מפעילות במסגרת תפקידם הצבאי ובגללו, יהיו זכאים לפיצויים מתקציב המדינה. כמו כן, נדרשת 

אף שאינם מוגבלים  50%מעלות הרכישה של נכי צה"ל מעל 85%ביטולה של הטבת הרכב (מימון   

בניידות כתוצאה בניידות) שאינה צודקת , ואינה מידתית, למעט לנפגעים צה"ל קשים המוגבלים 

מנכות מבצעית. כמו כן, בהתאם להמלצות לוקר יש לחוקק חוק מקיף בנוגע לכללי הזכאות 

והיקפם לעומת המצב כיום בו הזכויות והכללים נקבעו טלאי על טלאי ע"י חקיקה ממשלתית, 

 פרטית ותקדימים משפטיים.

 פרטים טכניים על הצעת החוק §

) אשר נוסדה בעקבות המלצת 2010ועדת גורן ( הצעת החוק מבוססת בעיקרה על המלצות .ג

) להקמת וועדה ציבורית לבחינת דרכי התייעלות אפשריות למערכת 2006וועדת ברודט (

 השיקום. 

לב, ח"כ מיקי -ההצעה במתכונתה הנוכחית מוגשת על ידי ח"כ עופר שלח, ח"כ עומר בר .ד

 רוזנטל.

די חבר הכנסת עפר שלח עשרה על י-הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע .ה

). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת 1594/19וקבוצת חברי הכנסת (פ/

 .)1861/19עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (-התשע

 רקע §

הצעת חוק זו מתייחסת לפיצויים להם זכאים משרתי צה"ל וכוחות הביטחון (משטרה, שב"כ, 

ד החוץ ומשמר הכנסת). ההצעה מבקשת להחמיר את תנאי שב"ס, ועוד גופים כמו עובדי משר

הכניסה לזכאות לסיוע בשיקום ממשרד הביטחון (להלן: משהב"ט) וזאת בכדי לצמצם את מספר 

 הזכאים לקצבאות  דרך משהב"ט ולהפנות את חלקם למסלול האזרחי של הביטוח הלאומי.

 מתוך דברי ההסבר על הצעת החוק :

או נכה צה"ל הוא מי שנפגע עקב הנסיבות והתנאים המיוחדים של "בתודעה הציבורית, חלל 

בפעילות מבצעית, באימונים, או בנסיבות אחרות הנובעות מייחודיותו של השירות.  -השירות הצבאי 

ואולם בפועל, החלק הארי של חללי ונכי צה"ל המוכרים היום זוכים לכך בשל נסיבות, שאין להן 

, וכן נפגעת הבסיס הערכי שעליו מושתתים החוקים השוניםנפגע  דבר עם מיוחדות השירות. בכך

יכולתה של מערכת השיקום לטפל בנפגעים שלמענם הוקמה, בשל עומס תקציבי וביורוקרטי 

 / "בלתי נסבל
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תכליתה של הצעת חוק זו היא חיסכון תקציבי בעיקרה ובנוסף הקלה על אגף השיקום במשהב"ט 

וי לכל הנתמכים על ידו. לפי הנתונים שפורסמו על ידי וועדת גורן שכיום לא מצליח לספק טיפול רא

על ידי אגפי השיקום של משהב"ט נפגעו בפעילות מבצעית, הצעת החוק  מהנתמכים 25% -רק כ

מבקשת לתקן את המצב ולהנמיך את מספר הנתמכים על ידי משהב"ט שלא נפגעו בנסיבות 

דבורה בעת שירות בצבא, או פגיעת אסטמה עקיצת  –המיוחדות לשירותי ביטחון (כדוגמת 

 שהוחמרה עקב שירות במטבח).

-' לאחר שבן49-חוק הנכים שמהווה את הבסיס החוקי לפעילות אגף השיקום במשהב"ט נחקק ב

גוריון הציגו בפני הממשלה, במהלך השנים תיקוני חקיקה שונים הרחיבו הן את היקף הפיצויים 

וסיות הזכאיות להיכלל באגף השיקום (הוספת המשטרה וכד'), להם זכאים הנפגעים והן את האוכל

ועד  1994שנים, משנת  15וכך מדו"ח וועדת גורן ניתן ללמוד כי תקציב אגפי השיקום גדל במהלך 

תקציב אגפי , בשיעורים גבוהים באורח ניכר מקצב העלייה המתון באוכלוסיית הזכאים. 2009לשנת 

באותה  20%-, זאת בעוד שמספר האוכלוסייה גדל בפחות משנה 15במהלך  75%-השיקום גדל בכ

מתקציב  8%(כ  ₪מיליארד  5-על כלפי דו"ח וועדת לוקר כיום עומד תקציב השיקום   .תקופה

 ₪מיליון  500ועלייה של כחלה ירידה קלה במספר הזכאים  2013ל 2012הביטחון ) כאשר בין השנים 

 ) בהוצאות השיקום.10%(

  

ה פני עתיד ומתמקדת (בהתאם להמלצת וועדת גורן ולוקר) בקביעת קריטריונים הצעת החוק צופ

 קשוחים יותר לקבלת זכאות  והשארת המצב על כנו בנוגע לנפגעים שתביעתם כבר הוגשה.

 תנאי השיקום לנכי צה"ל ומערכת הביטחון לפי הצעת החוק :

קבוצה בין חבלה לבין  החוק מבדיל בין חיילי חובה ומילואים לבין אנשי קבע ובתוך כל .א

 מחלה או החמרתה.
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בנוגע לחבלות שקרו במהלך השירות הצעת החוק מבקשת להשאיר את  -חיילי החובה והמילואים

המצב הקיים, בו מספיק שהחבלה התרחשה "עקב השירות". בנוגע למחלות הצעת החוק מבקשת 

תנאי האומר שהתנאים להחמיר את הקריטריון ולקבוע בנוסף להתפרצות המחלה "עקב השירות" 

 שגרמו להתפרצות המחלה הינם "ייחודיים ומיוחדים לשירות הצבאי".

בנוגע לחבלה הצעת החוק מבקשת להוסיף לדרישה שהחבלה קרתה "עקב  -חיילי הקבע

השירות" את הדרישה שהיא "ייחודית ומיוחדת לשירות הצבאי". בנוגע למחלה הצעת החוק 

 בוע כי אנשי הקבע לא יוכרו כנכי צה"ל עקב מחלה.מבקשת לשנות את המצב הקיים ולק

כל אותם הנפגעים שלא יוכרו כנכים על ידי אגף השיקום יועברו לטיפול הביטוח הלאומי ככל אזרח 

 "רגיל".

החוק מציע לבטל הטבה שניתנה בעבר לאלמנות נכי צה"ל שנקבעה להם דרגת נכות של  .ב

לנסיבות פציעתו ללא קשר ר , בעבר ההטבה קבעה כי גם אם הנכה נפט50%מעל 

 אלמנתו תזכה לתגמולים, הצעת החוק מבקשת לבטל הטבה זו.

 29%-20%הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב הקיים בו נכה שהוכר בדרגה של בין  .ג

 פעמי. -מקבל קצבה חודשית ולאפשר בחירה בין קצבה חודשית לבין קבלת מענק חד

חל על חיילי החובה הנמצאים בחופשה, הצעת החוק מבקשת להחמיר את המצב החוקי ה .ד

כיום הם זכאים לפיצויים כמו חייל שאיננו בחופשה מלבד במקרים בהם הם הפגיעה 

התרחשה עקב התנהגות "רעה וחמורה" של החייל, הצעת החוק מבקשת להרחיב את 

 החריג כך שגם חייל שנהג בפזיזות לא יוכר כנכה צה"ל.

מערך הרכב היציג (ללא  85%רה ברכישת רכב בסך הצעת החוק נמנעת מלעסוק בהטבה לעז

גם אם לא מתלווה לנכותם  %50מיסים) הניתנת לנכים אשר נקבעה להם דרגת נכות של מעל 

 .2009בשנת  ₪מיליון  500יוער כי תקציב ה"רכב הרפואי" היה כ  הגבלה בניידות.

ע מאגפי השיקום, הצעת החוק נמנעת מלעסוק בשאלה מיהן האוכלוסיות הזכאיות לקבלת סיו

הגופים הזכאים הם: צה"ל, משטרה, שב"כ ומוסד, שב"ס, אנשי משרד החוץ שנפגעו בפעולה 

רק אם הפגיעה נעשתה כתוצאה  -חבלנית בחו"ל, משמר הכנסת, כיתות כוננות רבשצי"ם ומגינים

אצ"ל,  מפעילות מבצעית, אזרחים המופעלים על ידי צה"ל לפני גיוסם, חברי המחתרות (כגון: לח"י

הגנה וכו'), אנשי צד"ל. הוועדה המליצה להחריג את אנשי משמר הכנסת, משרד החוץ ואזרחים 

המופעלים על ידי צה"ל (למעט המשתתפים במסגרת קד"צ שאיננה נהיגה), הצעת החוק לא 

 עוסקת בנושאים אלו.
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ניקים) כפי בנוסף הצעת החוק בוחרת שלא להבחין בין החיילים הקרביים לבין העורפיים (ג'וב

 שהוצע בהצעת החוק של חבר הכנסת אלעזר שטרן.

 פיזיבליות אכיפה ובירוקרטיה §

נראה כי הצעת חוק זו לא מעוררת כל קושי בתחום זה, אם כי יישומו של החוק תלוי בוועדות של 

משרד הביטחון שייאלצו להבחין בין הזכאים להכרה כנכי צה"ל ובין כאלה שאינם. על אף שדברים 

תועלת אלטרנטיבה זאת עדיפה על  -רוקרטיים ויגררו דיונים ארוכים, נראה כי במאזן עלותאלו בי

המצב הקיים גם מבחינה בירוקרטית של טיפול שוטף במספר קטן יותר של נכי צה"ל, וגם מבחינת 

 התועלות הנוספות שפורטו לעיל.

 השפעה תקציבית §

שקלים בשנה, אם כי לא מצאנו אומדן  הצעת החוק אמורה לחסוך לתקציב המדינה כמאות מיליוני

 מדויק להשלכותיה.

 התאמה לערכי המדד §

 נראה כי הצעת חוק זו תאומת כמה מעקרונות המדד בתחומי תהליך קביעת המדיניות וכלכלה:

 בטיפול בנכי צה"ל עקב שירותם הצבאי יעילות  ·

הצעת החוק מבוססת על וועדות  –שקיפות ושיתוף הציבור בקביעת המדיניות  ·

  מקצועיות.

שימוש נכון ולא  -זהירות ויראת כבוד כלפי כספי ציבור, השימוש בהם וגבייתם ·

 מפלה בכספי הציבור.

הצעת החוק מבקשת לתקן  -כלכלי  ומיסוי הוגן  שוויון הזדמנויותיצירת תנאים ל ·

עוול שנעשה במסגרתו רבים קיבלו הטבות מכספי משלם המיסים באיצטלה של 

כאשר רבים הם לא שונים במאומה מחבריהם במגזר  נפגעי מערכת הביטחון

 הציבורי או הפרטי.

נראה כי המצב שנוצר הוא מקרה קלאסי של חוסר תכנון לטווח  -תכנון ארוך טווח ·

ארוך, החוק נבנה טלאי על גבי טלאי, כאשר נראה שכל החלטה או הרחבה 

התקבלה ללא מחשבה רחבה יותר על השפעותיה העתידיות, הצעת החוק 
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בקשת לשפר את המצב בעתיד על סמך המלצות וועדות מקצועיות שבחנו את מ

 הנושא בהקשר רחב יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


