קול קורא להנצחה קבוצתית של חללי פעולות איבה  -2022מענה לשאלות
להלן הבהרות של המוסד לביטוח לאומי הכוללות תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד לתאריך .30.6.2022

מס '
השאלה

מס' סעיף

עמוד

בקול הקורא בהנחיות/בטופס
הבקשה

אנו מעוניינים להנציח חללי פעולות אויב-
האם יש הבדל בין הנצחה רוחנית לאחרת? מדובר בבניית ספריית עיון
לע"נ הנרצחים
האם ההגשה האפשרית היא זו( :קישור להנחיות לקול קורא )2022
או שיש טפסים אחרים והגשה אחרת?

1

סעיף 10

2

3

שאלה

עמוד  5בטופס
הבקשה

על פי עמוד  ,5סעיף  ,10הורים ילדים ובני זוג הם הגורמים היחידים
היכולים לאשר את קיום הנצחה עבור העמותה\מוסדות חינוך.
אני כמנכ"ל עמותת 'האחים שלנו'  -למען האחיות והאחים השכולים ,
מבקש שהגדרה זו תשונה ותכלול גם אח או אחות ,גם הם קרובים מדרגה
ראשונה ואין שום סיבה שהם לא יוכלו להוביל אפיק הנצחה לזכרו של
אחיהם\אחותם.
ההגדרה הנוכחית פוגעת גם באחיות ובאחים השכולים ובמקביל גם
בגופים הפועלים למענם ואינם יכולים להגיש בקשות תמיכה.
 .1ברצוני לברר האם אפשר לרכוש ספר תורה להנצחת נרצחים בפעולות
איבה?
 .2האם אפשר לבנות פינה בבית כנסת כגון הכנסת אורחים או פינת
שתיה בחינם בתוך בנין בנוי כאשר הכוונה היא לבנייה או שיפוץ ולא
להוצאות השוטפות שלו להנצחה?
 .3האם הנגשת מחסן חלוקה לנזקקים (בניית רמפה מעלית וכדו') יכול
להכלל בתקציב זה.

תשובה
התמיכה ניתנת בעבור אלמנטים הנצחתיים פיסיים בלבד,
שאינם מתכלים ,המנציחים באופן ישיר  2חללים ויותר.
הטופס המיועד להגשת הבקשה הוא טופס הבקשה
לתמיכה להנצחה קבוצתית לחללי פעולות האיבה לשנת
( 2022בל ,)373/ונספחיו.
האישור יישאר כפי שהוא ,עם זאת הוועדה משאירה לעצמה
את שיקול הדעת להסתפק במקרים המצדיקים זאת באישור
האח בלבד.
בנספח א' בטופס הבקשה ישנה אפשרות לחתימה של בן
משפחה אחר ,וניתן לפרט ולהסביר מיהו החותם.
על פי סעיף  3בקול הקורא (עמוד  )4 ,3התמיכה ניתנת
בעבור אלמנטים הנצחתיים שאינם מתכלים ואינם משמשים
לצרכים אחרים מלבד ההנצחה.
הוועדה תקבע מהם המרכיבים ההנצחתיים שעבורם אפשר
לאשר תמיכה בפרויקט.
כמו כן ,הנגשת מחסן או בנית רמפה ומעלית אינם אלמנטים
הנצחתיים.

4

המועצה בשיתוף מתנ"ס מעוניינים להפיק לקראת יום הזיכרון הבא
לשנת  2023ספר הנצחה לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה של הישוב.
אנחנו מעוניינים להפיק ספר שמשלב בתוכו את המתכונים האהובים
ביותר על החללים ודרך האוכל לספר את סיפורם.
בספר ישולבו תמונות של החלל ,הסיפור שלו והמתכון האהוב עליו עם
תמונות מרשימות.
הרעיון הוא ליצור ספר מיוחד ומהודר שייכתב בשיתוף המשפחות ויחולק
למשפחות ואולי יימכר לשאר התושבים ביום הזיכרון הבא.
ראינו את האפשרות להגיש בקשה וזה יכול מאד מאד לסייע לנו בהפקת
ספר מסוג זה .האם זה אפשרי?
אשמח לברר מולך האם הרעיון שלנו יכול להיתמך על ידכם.
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6

7

אנו מעלים שיעורי תורה מצולמים באתר.
האם אנו יכולים להקדיש שיעורי תורה שונים לחללים ולקבל תקציב?

אנו עוסקים כעת בהוצאת ספר העוסק בתחום טיפול הנפש.
יש לנו קשר קרוב עם משפחות הנרצחים בבית הכנסת בהר נוף.
נשמח להקדיש את הספר על שמם.
נשמח לדעת האם הספר נחשב כאלמנט הנצחתי.

איך נוכל השנה להגדיל את סכום התמיכה לפרויקט משולב לחללי
פעולות האיבה ומערכות ישראל?

תשומת לבכם לסעיף  3בקול הקורא המפרט את האופן בו
יילקחו בחשבון מספר חללי פעולות האיבה בפרויקט שבו
מונצחים גם חללי משרד הביטחון.
ככלל ,ספר זיכרון יכול להיות מוכר כאלמנט הנצחתי ,והכל
בהתאם לקול הקורא.

על פי סעיף  3בקול הקורא (עמוד  )4 ,3התמיכה ניתנת
בעבור אלמנטים הנצחתיים שאינם מתכלים ואינם משמשים
לצרכים אחרים מלבד ההנצחה .הוועדה תקבע מהם
המרכיבים ההנצחתיים שעבורם אפשר לאשר תמיכה.
על האלמנט להנציח באופן ישיר את החללים.

ראו תשובה לשאלה מספר .5
ספר העוסק בתחום טיפול הנפש אינו יכול להחשב אלמנט
להנצחת חללי פעולות איבה ,אם אינו מתייחס בתוכנו באופן
ישיר לחללים.

סעיף  , 3עמוד  4בהנחיות לקול הקורא מפרט את האופן בו
יילקחו בחשבון מספר חללי פעולות האיבה בפרויקט שבו
מונצחים גם חללי משרד הביטחון.
התמיכה הינה בעבור הנצחת חללי פעולות האיבה ועל כן,
הוועדה מחשבת את גובה התמיכה באופן יחסי למספר חללי
פעולות האיבה המונצחים בפרויקט ,תוך התייחסות למבחן

חלוקת התמיכה התקציבית כפי שמופיע בעמודים  6-9בקול
הקורא.
באפשרותכם לבחון הגשת בקשה לתמיכה גם למשרד
הביטחון.
8

אנו רוצים להקים מחלקה אונקולוגית כעת ,יש לנו קשר לכמה חללים
ונשמח להנציח את המחלקה על שמם.
האם נוכל להיתמך?
האם אפשר להשתתף עם סרטון וידאו ארט?
האם מדובר באנדרטה?

9

10

ברצוני לברר האם ישנה הגבלה על מס' הפעמים שאפשר להנציח נפגע
או שאין בזה הגבלה,
כלומר :האם לדוגמה אשת נפגע שמתלבטת בין  2הנצחות שהציעו לה
לעשות ע"ש בעלה,
יכולה לבחור לחתום על שתיהם ,או שהיא צריכה להכריע מה יותר חשוב
לה לכבד ע"י את בעלה.
 .1האם במסגרת התמיכה אפשר להנציח גם על ידי בניה של כיתות
לימוד על שם החללים?
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 .2האם במסגרת הפרוייקט צריך להנציח גם חללי משרד הביטחון וגם
חללי איבה או שאפשר רק חללי פעולות איבה?

ראו תשובה לשאלה מספר 5
בבקשתכם בקול הקורא ציינו מהם האלמנטים ההנצחתיים
לחללי פעולות איבה והוועדה תבחן זאת.
וועדת התמיכות יכולה לאשר תמיכה עבור הפקת סרטון,
בתנאי שתוכן הסרטון מתייחס ישירות לחללים.
לאחר ההגשה הוועדה תבחן את מטרת הסרטון והיכן יופץ
וישמר על מנת לבחון את הזכאות לתמיכה.
ראו עמוד  7סעיף א.
ניתן להנציח חלל בכמה פרויקטים ,כל עוד יש זיקה בין החלל
לגוף המנציח/לפרויקט ההנצחה.
אם מדובר בהנצחה ע"י מוסד ציבורי ,על המוסד להציג את
הסכמת המשפחה בהתאם לקול הקורא.
 .1ראו תשובה לשאלה מספר 5
הוועדה תקבע מהם המרכיבים ההנצחתיים שעבורם אפשר
לאשר תמיכה.
 .2תמיכת הביטוח הלאומי מיועדת להנצחת חללי פעולות
איבה.
ניתן להנציח חללי פעולות איבה בפרויקט שמנציח גם חללי
משרד הביטחון .הוועדה תחשב את התמיכה באופן יחסי
למספר החללים ,בהתאם למפורט בסעיף  3עמוד ,4
ולמפתח התמיכה התקציבית כפי שמופיע בעמודים 6-9
בקול הקורא.

האם אפשר להגיש בקשה לתמיכה עבור רשות שקיבלה תמיכה בשנת
?2019
אנו נדרשים על ידי המשפחות לביצוע קירוי קבוע למתחם ההנצחה.
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אני מעוניין להנציח חבר נפגע פעולות איבה ,אך משום מה שמו אינו
מופיע באתר 'לעד'.
האם אפשר להגיש בקשת הנצחה על שמו?
ואיך אפשר לעדכן את שמו באתר?
13

בהתאם לסעיף ד בתנאי הסף לרשות מקומית (עמוד  6בקול
הקורא) ,רשות מקומית יכולה להגיש בקשה חדשה לתמיכה
בתנאי שחלפו לפחות שלוש שנים ממועד קבלת התמיכה
הקודמת ,ואין לרשות המקומית התחייבות פעילה לפרויקט
הקודם.
תשומת לבכם לכל הסעיפים הכלולים בתנאי הסף.
הקול הקורא מופנה למוסדות ציבור ורשויות מקומיות
המעוניינות להנציח  2חללי פעולות איבה ויותר.
משאלתך מתקבל הרושם שהנך מתייחס להנצחה פרטית
ולא קבוצתית.
הנך מוזמן לפנות לאגף השיקום בביטוח הלאומי לברר זכאות
לעזרה בהנצחה פרטית.
לגבי הנצחת החלל באתר "לעד" ,באתר תוכל למצוא כתובת
דוא"ל לברור הנושא.
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המבחנים
לחלוקת
התמיכה לבנייה
ולשיפוץ
סעיף ג

עמוד 9

סעיף 13

עמוד  7בטופס
הבקשה

ההנצחה המתוארת בשאלה אינה הנצחה בתחום בניה,
בהמשך לקול הקורא שפורסם ,נשמח לבחון מולכם שאלה באשר לקול
הקורא – סעיף – המבחנים לחלוקת התמיכה לבנייה ולשיפוץ ,סעיף ג' – אלא הנצחה דיגיטלית ויש לכך התייחסות בקול הקורא ,עמוד
 9תחת:
האם ניתן להגיש בקשה עבור חידוש אתר הנצחה דיגיטלי?
חלוקת תמיכה למפעלי הנצחה שאינם בתחום הבינוי

 .1במקרה בו המנוח לא הותיר ילדים ,האם ניתן לקבל אישור מאחים.
 .2במקרה בו אנו בונים אגף במוסד עם כיתות לימוד לזכרם ,מה
המשמעות של אלמנטים הנצחתיים אותם יש לציין?
 .3האם ניתן לקבל תקציב במקרה בו המקום אינו מונגש ,או במקרה בו
המקום יונגש בעתיד?
 .4כתיבת ספר תורה וארון קודש ,באיזו קטגוריה הם נכנסים בתקציב
(בינוי ,או כתיבת ספר וכדומה?
 .5באם אפשר לפרט יותר את הכתוב בעמוד  7סעיף .13

יש להגיש בקשה מסודרת והוועדה תדון בה ותחליט.
 .1ראו תשובה לשאלה מספר 2
 .2אלמנט הנצחתי הוא כל אלמנט המתייחס באופן ישיר
לחללים ולהנצחתם ,והוא אינו מתכלה ואינו משמש
לצורך אחר ,כגון :שלט זיכרון ,מצגת זיכרון ,סרט
הנצחה ,אנדרטה וכדומה.
 .3בהתאם למבחנים לחלוקת התמיכה בעמודים  8-9בקול
הקורא ,הוועדה נותנת ניקוד נוסף בגין פרויקטים מסוג
בניה או שיפוץ הכוללים הסדרת נגישות.
 .4מדובר באלמנטים שאינם מתחום הבינוי 5
 .5בסעיף  13ב במקום סעיף 12א ,יבוא סעיף 13א.
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עמוד  4סעיף  – 5רשימת חללי פעולות האיבה :אין לנו את מספרי
סעיפים  10 ,5עמודים  5 ,4בטופס .1
תעודות הזהות של החללים .לחלק מהחללים אין משפחה ממשיכה.
הבקשה.
חלקם נהרגו בקום המדינה .האם אפשרי לשלוח ללא מספרי תעודות
זהות את המסמך (עמוד ? )5
עמוד  5סעיף  – 10הפונה הינה רשות – האם אנו נדרשים למלא
.2
את אישור נציג המשפחה השכולה  -נספח א .במידה וכן יש בעיה מאחר
ולא לכל חלל יש משפחה ממשיכה .כמו כן הם כבר מונצחים בבית יד
לבנים.
לאחר ההגשה באם חסרים נתונים ניתן יהיה להשלימם או
.3
שהבקשה נפסלת על הסף ?

סעיף 2

עמוד  3בטופס
הבקשה.

דף מספר  3סעיף  – 2שם היו"ר של איזה גורם ? יו"ר הוועד
.1
המנהל?
האם כל הנ"ל חייבים להיות מורשי חתימה? מה אם חלקם אינם
.2
מורשי חתימה?
סעיף ד' מצריך מאיתנו לשלם לספק על כל התוכניות וההדמיה
.3
גם אם לא נקבל אישור תמיכה ומדובר בסכום גבוה .מה הפתרון ?

 .1ניתן להגיש עם רשימה שמית ,ללא תעודות הזהות.
 .2רשות מקומית אינה נדרשת לאישור המשפחות,
אלא להצהיר על קיום הזיקה בין החללים
המונצחים לרשות הקומית .ראו סעיף  10עמוד 5
בטופס בל373/
.3

.1
.2

.3

יש להגיש את כל החומרים הנדרשים עם הבקשה.
הוועדה רשאית להחליט אם לאפשר תקופת זמן
נוספת להשלמת המסמכים .והכל בהתאם לכללי
הקול הקורא.
יושב ראש הגוף שמגיש את הבקשה לתמיכה.
לא כולם חייבים להיות מורשי חתימה .ראה שורה
שניה בסעיף ( 2מורשה חתימה) -מצוין שיש לסמן
ב  Xאם מדובר במורשה חתימה.
יש לעמוד בתנאי הקול הקורא לצורך בקשה ,מטבע
הדברים ,אישור בקשה אינו מובטח מראש.

במתחם המועצה קיים מבנה שנקרא יד לבנים שבו אנו מנציחים את
הנופלים ונפגעי פעולות איבה המבנה ישן מאוד וזקוק לשיפוץ כללי

על פי הכללים בקול הקורא ,שאלות וברורים היה
ניתן להגיש בכתב לכתובת הדוא"ל הייעודית
שפורסמה עד לתאריך .30.6.2022

הבנתי שיש קול קורא והייתי שמח לשוחח עם מי שאחראי בנידון מאחר
שאני פעם ראשונה מנסה לקדם את הנושא

תשובות פורסמו באתר האינטרנט של הביטוח
הלאומי ב .13.7.2022

