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 כללי 

  1....1.1מיום   210.04' הוראה זו באה להחליף הוראה מס .1

, ה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול בהשתתפות בהוצאות אבל של הורים שכוליםהורא ..
 .אלמנות ויתומים של חללים שהובאו לקבורה על פי חוק בתי קברות צבאיים

ראש היחידה להנצחת החייל נושא באחריות מטה לעדכון הנחיה ובקרה של הוראה  .3
 .זו

 זכאות 

 :להשתתפות חד פעמית בהוצאות אבל זכאים .4

 .(הורים גרושים זכאים כל אחד בנפרד)שכולים  הורים .א

אם ההורים השכולים נפטרו יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות אבל אחד  .ב
 . האחים של החלל

 .אלמנה .ג

יהיה זכאי לקבל את ההשתתפות , אם יש יותר מיתום אחד. יתום ללא אם ואב .ד
 .   בהוצאות האבל אחד היתומים

 גובה ההשתתפות  

  .להוראה' בנספח א. 1תשולם בגובה הנקוב בסעיף השתתפות בהוצאות אבל  .5
 

י ראש היחידה להנצחת החייל "ע,  אחת לשנה בחודש ינואר ,גובה ההשתתפות יעודכן
 .על פי מדד המחירים לצרכן ,בתאום עם  היחידה לחשבונאות שיקום
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 הטיפול 

עם קבלת הודעת חלל יפנה אחראי קשר משפחות וקשרי חוץ ליחידה לחשבונאות  .6
לזכאים ( ' בקשה לביצוע תשלומים'טופס ) קום בבקשה להנפקת המחאה שי

 .להשתתפות בהוצאות אבל

 . לחשבונאות שיקום תנפיק את ההמחאה תוך שלושה ימי עבודה' היח .7

אחראי לקשר משפחות וקשרי חוץ ידאג לקבלת ההמחאה מחשבונאות שיקום  .8
 .ימים מקבלת ההמחאה 3 -א יאוחר מויעבירה למנהל האזורי בהקדם האפשרי ול

יום ממועד  .3 -אך לא יאוחר מ" שבעה"המנהל האזורי יבקר את המשפחה לאחר ה .9
 .הלוויה וימסור למשפחה את ההמחאה בגין מענק השתתפות בהוצאות אבל

 :במקרה שהמשפחה מוותרת על מענק האבל ..1

י  לקשר ויחזיר את ההמחאה לאחרא ,יציין האחראי האזורי את רצון המשפחה .א
 .משפחות וקשרי חוץ

אחראי לקשר משפחות וקשרי חוץ יציין בתיק החלל כי המשפחה ויתרה על  .ב
 .ההשתתפות בהוצאות אבל ויחזיר את ההמחאה ליחידה לחשבונאות שיקום

 סמכויות חריגה 

' במקרים מיוחדים בהם עלה צורך דחוף בכספי ההשתתפות בהוצאות האבל רשאי ר .11
לחשבונאות שיקום בבקשה להנפקת המחאה באופן ' ות ליחלהנצחת החייל לפנ' היח

 .מיידי

ל "ראש היחידה להנצחת החייל רשאי לאשר להעביר את ההמחאה באמצעות נציג צה ..1
ל בבקשה "פנה צה ,מפאת הצורך הדחוף בכספי ההשתתפות ,במקרים מיוחדים בהם

 .לזירוז מתן ההשתתפות בהוצאות האבל

הם קיימים מנהגי אבלות מיוחדים או הוצאות במקרים ב, ראש אגף השיקום רשאי .13
לאשר מענק השתתפות , ועל פי המלצת ראש היחידה להנצחת החייל, אבל חריגות

 .'בנספח א. .חריג בהוצאות האבל עד לגובה הנקוב בסעיף 

 

 אריה מועלם

 ל וראש אגף משפחות והנצחה"סמנכ
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 210.04' להוראה מס' נספח א

 

 2011לשנת  גובה השתתפות בהוצאות אבל

 

 ח "ש 7060-    2011גובה ההשתתפות בהוצאות אבל לשנת  .1

 .ח"ש 2,200   -האגף  ' ל ור"גובה המענק החריג הנוסף שבסמכות הסמנכ ..

 

 

 


