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 שר האוצר 

 1קפלן מרחוב 
      9195015ירושלים 

 ,שלום רב

 ללטובת פצועי צה" -העדר תמיכת משרד האוצר ברפורמת נפש אחת  הנדון:
 

אני פונה אליך באופן אישי, כיו״ר ארגון נכי צה״ל, בשמם של אחיי ואחיותיי, פצועי צה״ל  .1

 .וכוחות הביטחון

 ,תל אביב של ארגון נכי צה"לביקורך בבית הלוחם מסגרת ב 2021במאי  27 יוםכפי שהוצג לך ב .2

א ל למתן מענה ראוי לצרכים הרפואיים שלהם אחיי ואחיותייבמשך למעלה מעשור זעקת 

 , תוך אי קיום החוב המוסרי והערכי לפצועי מדינתנו היקרה.זכתה לכל מענה

מעל כל נפל דבר במדינת ישראל כאשר ממשלת ישראל התעלתה  9.5.2021לשמחתי, ביום  .3

החלטת )" 981במסגרת החלטת ממשלה מס'  פה אחתואישרה המחלוקות הפוליטיות 

 המשאבים הדרושים לכך.את רפורמת "נפש אחת", תוך הקצאת "( הממשלה

נקבע כי על "( קווי היסוד)"של ממשלת ישראל  36-לקווי היסוד ה 31בסעיף יתרה מכך,  .4

 הממשלה לפעול לקידום רפורמת "נפש אחת" ויישום צעדים נוספים למען נכי צה"ל.

אציין, כי רפורמת "נפש אחת" עתידה להעניק מענה מלא לכלל הצרכים של פצועות ופצועי  .5

ובעיקר  ,ל רבדי החיים שלהם, תוך מילוי אחר החוב המוסרי של המדינה לפצועיהצה"ל בכל

 תוך שמירה וחיזוק החוסן הלאומי של מדינתנו האהובה.

בחודשים האחרונים, בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, ובהנחייתו ובפיקוחו האישי של  .6

ף פעולה מלא מול כלל שר הביטחון, רב אלוף )במיל.( בני גנץ, ארגון נכי צה"ל עובד בשיתו

באגף השיקום של מול הגורמים הרלוונטיים גורמים הרלוונטיים במשרד הביטחון, ובפרט ה

 הרפורמה לטובת כלל פצועות ופצועי צה"ל. את ליישם על מנת משרד הביטחון, 

למרבה הצער, חרף החלטת הממשלה וחרף התחייבות הממשלה בקווי היסוד, פעם אחר פעם  .7

נגדויות מטעם עובדי משרד האוצר, אשר נדמה כי הם עושים כל שלאל ידם אנו נתקלים בהת

 משגת כדי למנוע את יישום הרפורמה.

 



 

 

להחלטת הממשלה נקבע כי יש לשנות את תקנות הנכים )טיפול רפואי(,  2בסעיף  כך למשל, .8

  , תוך היוועצות עם משרד האוצר.נושא תגמול רפואי חלקי לפצועי צה"ל, ב1954-תשי"ד

, חרף החלטת הממשלה וחרף העובדה כי נוסח המוסכם על ארגון נכי צה"ל ומשרד ברם

טרם התקבל אישור היוועצות ימים,  21-הביטחון הועבר לנציגי משרד האוצר לפני למעלה מ

, תוך שעובדי המשרד מקשים על יישום החלטת הממשלה האמורה מטעם משרד האוצר

  רים אשר ממילא מצויים בידם.בדרישות חוזרות ונשנות לנתונים כאלה ואח

 31החלטת הממשלה וסעיף ב 6סעיף דוגמא נוספת להתנהלות עובדי משרד האוצר בניגוד ל .9

לתמיכה בבתי הלוחם של הארגון, בשל ₪ מיליון  30לקווי היסוד היא היעדר העברת סך של 

 הפגיעה בהיקף ההכנסות כתוצאה ממשבר הקורונה. 

את החשיבות אין עוד צורך לפרוט בפניך אני סבור בהקשר זה כי לאור ביקורך בבית הלוחם  .10

העצומה של בתי הלוחם לתהליך השיקום והחזרה למעגל החיים של פצועי צה"ל. אציין 

בלעדי המעטפת השיקומית שהארגון מספק לפצועי צה"ל באמצעות מחוזותיו בהקשר זה, כי 

לפי נכים היו מצויים מחוץ למעגל העבודה ללא חיי משפחה ובתי הלוחם, אין כל ספק שא

 מלאים ונושאים מומים נפשיים וחברתיים קשים ביותר. 

עובדי משרד האוצר,  ,חרף זאת, ותוך גרימת פגיעה אנושה במעטפת השיקומית לפצועי צה"ל .11

על ידי יצירת מסלול מסרבים לפעול ליישום החלטת הממשלה  ,ובפרט נציגי החשב הכללי

ייעודי להעברת התמיכה החד פעמית האמורה, ומתנים את העברת התמיכה באישור התקציב 

 , הגם שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם החלטת והממשלה.2021לשנת 

ליתר סעיפי החלטת יחס הדברים האמורים נכונים גם באשר לגישת עובדי משרד האוצר ב .12

עי צה"ל, עיגון הטבות נכי צה"ל הממשלה, לרבות בנושאים של ביטול מבחן ההכנסה לפצו

חקיקת חוק ייעודי לתמיכה בפעילות השיקומית של ארגון נכי צה"ל  ,בתזכיר חוק סדור

 ., ועודבמסגרת בתי הלוחם

ועיקר הליך  ,"בשים לב לכך שאנו מצויים בראשיתו של תהליך היישום של רפורמת "נפש אחת .13

ולא יחול שינוי משמעותי ומיידי בגישת  יישום הרפורמה מצוי עוד לפנינו, אזי ברור כי היה

עובדי משרד האוצר, תוך הבנה כי עליהם לעשות כל שלאל ידם משגת בכדי ליישם את הוראות 

, אשר מסכת ההתעמרות בפצועי צה״ל וכוחות והביטחוןלמרבה הצער, תמשך  –הרפורמה 

  .מובילה לפגיעה קשה בחוסן הלאומי של מדינת ישראל

 



 

 

דברים זה, אזי האחריות למצבם העגום של פצועי צה"ל תרבוץ לפתחו של משרד ברי, כי במצב 

 האוצר.

ה, אשר להעניק לגיבוריא יהחובה המוסרית והערכית של מדינת ישראל הלמותר לציין, כי  .14

הראוי  והטיפול הרפואי את הכבוד שילמו בגופם ובנפשם להקמתה ולשמירה על ביטחונה

 ן כדי למנוע את המקרה הטרגי הבא.ולעשות כל שניתהם זכאים, להם 

את התערבותך הדחופה והמיידית בנושא, תוך קביעת ישיבת עבודה מבקש לאור זאת, אני  .15

דחופה אשר בסיומה תצא תחת ידך הנחייה ברורה לעובדי משרד האוצר לפעול בהתאם 

להחלטת הממשלה וקווי היסוד של ממשל ישראל, כמו גם בהתאם לחוב המוסרי של המדינה 

, תוך קביעת לפצועים שלה, ולהקצות את כלל המשאבים הנדרשים ליישום רפורמת נפש אחת

 .מועדים קשיחים ליישום הנחייתך

 בכל שאלה או הבהרה בעניין שבנדון. ךעומד לרשות יאנ .16

 בכבוד רב, 

 עידן קלימן עו"ד                        
 ל"יו"ר ארגון נכי צה        

 העתקים:
 מר נפתלי בנטראש הממשלה, 

 שר הביטחון, רב אלוף )במיל.( מר בני )בנימין( גנץ
 חברי המזכירות הפעילה של ארגון נכי צה"ל 

 מר אבי לרמן, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
 משרד לוי ושות', יועמ"ש ארגון נכי צה"ל


