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 מטרת החוזר

בהם ן תאריך כיוון שהנפגעים נפגעו של דחייה או אי קבלה של טפסי תביעה שבהם לא מצוי מקריםמטרת החוזר היא למנוע 

 .ניתן להצביע על תאריך מדויקכתוצאה מרצף אירועים ביטחוניים ולא 

על מנת למנוע תיקון חקיקה בנושא ולפתור את הסוגיה ברמה המנהלית, אגף איבה, יחד עם הלשכה המשפטית, הלשכה הרפואית, 

, בתיאום עם לשכתו של ח"כ חיים ילין, הרשות המאשרת במשרד הביטחון והייעוץ המשפטי של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת

 סכם בטופס התביעה.על נוסח מו

 פתח דבר

( התשע"ו פגיעה נפשית כתוצאה מפגיעות איבה רבות ותכופות-לנפגעי פעולות איבה )תיקון כ ילין הגיש את הצעת חוק התגמוליםח"

. בעיקרם של דברים, ביקש ח"כ ילין לטפל במצבם של מי שנפגעו פגיעה נפשית כתוצאה מפגיעות רבות ותכופות , וזאת אף 2016

ידעו להצביע על אירוע אחד, מוגדר בזמן. התיקון נדרש, לגישת ח"כ ילין לאור הנזק הנפשי המתמשך שנגרם לילדים תושבי  אם לא

, נבע מהקושי של נפגעים להצביע על אזעקה אחת או אירוע אחד אשר גרמו לנזק. לטענתו עוטף עזה. הרקע להצעת חקיקה זו

 תביעות נדחו או לא נתקבלו באם לא צוין תאריך בטופס התביעה. נדרשו הנפגעים "להמציא" תאריך פיקטיבי וכי

 הגשת תביעה

הנוסח שצורף לטפסי  רועים.יך פגיעה ולציין במקום זאת רצף אישונה ומאפשר למבוטח לא לציין תאר 580טופס התביעה בל 

 התביעה הוא:

והצטברות חריגה של פגיעות בפרק זמן תחום וקצר, "לידיעתך, אם מדובר בפגיעה שהיא כתוצאה מרצף של אירועים ביטחוניים 

 תאר באיזה פרק זמן מדובר, אופן הפגיעה או מעורבותך באירועים ומדוע רצף זה חריג לעומת תקופות אחרות."

 .580 בל התביעה לטופס קישורלהלן 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 

 דחייה/אישור

לפעול בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי  , יש לקבלו ואזאין לדחות קבלה של טופס תביעה. גם מקום בו טופס מולא באופן חלקי

בתביעה לתגמולי איבה, שם הרשות נכון על אחת כמה וכמה שעה שמדובר יודגש כי האמור  .)הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה(

 המאשרת במשרד הביטחון היא זו אשר רשאית לקבל או לדחות את התביעה טרם הטיפול על ידי המוסד לביטוח לאומי.
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 לחזרה לתוכן העניינים

 הוראות לביצוע

אירוע השל אור מדויק פרטניים של האירוע. הצורך בתיכיום, בטופס התביעה לתגמולי איבה, נדרש המבוטח לציין תאריך ושעה 

(. גם עורכי ני העברת הנושא לטיפול הרשות המאשרתי פקידי המוסד לפמביא פעמים רבות לדחיית התביעה )וזאת שלא כדין ע"

 הדין מטעמנו במסגרת ועדות הערר על החלטות הרשות המאשרת נוקטים בגישה זו. 

 ק יש לאפשר לנפגע לכתוב את רצף האירועים ולא לדחות את התביעה.לפיכך אם אין מועד פגיעה מדוי

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 

 חשוב לדעת!

 יש להדגיש כי יש לציין שרשרת של אירועים חריגים מתמשכים ולא מתח מתמשך.

 לא שעות מדויקות.על המבוטח להבהיר בטופס מה היו האירועים בשרשרת, לפחות תאריכים אם 

 .כמו כן, יש צורך להוכיח שהמבוטח אכן היה מעורב בכל האירועים

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 קישורים רלוונטיים

 .580 בל התביעה לטופס קישור

 ת תפוצהרשימ

 מנהלי סניפים 

 מנהלי תחום גמלאות 

 פקידי נפ"א 

 פקידי שיקום 
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 לחזרה לתוכן העניינים

  בברכה,

 

 

 

 

 אסנת כהן

 מנהלת אגף א'

 נפגעי פעולות איבה


