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בית המשפט המחוזי בת"א קבע לאחרונה כי אדם שחלה במחלת "המעי
הרגיז" במהלך שירותו הצבאי יוכר כנכה צה"ל .במקרה אחר ,החליטה ועדת
הערעורים של נכי צה"ל בת"א לקבל את ערעורו של קצין שלקה בתסמונת
העייפות הכרונית ,וקבעה כי המחלה קשורה לשירותו הצבאי .בעזרת עו"ד
ענת גינזבורג ,שמייצגת חיילים בתביעות להכרתם כנכי צה"ל ולשעבר סגנית
פרקליטת מחוז ת"א )אזרחית( שם ייצגה את אגף השיקום נגד נכי צה"ל ,עו"ד
אלי סבן ,המתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון ובייצוג נכי צה"ל ,ועו"ד
עמיקם חרל"פ גיבשנו מדריך שמסביר מתי חייל יכול לתבוע את משרד
הביטחון ,מול אילו קשיים הוא צפוי לעמוד ,ואילו הטבות הוא עשוי לקבל.
 מותר לחייל להגיש תביעה נגד צה"ל בגין מחלה או פציעה שלטענתו אירעותוך שירותו הצבאי?

לכל חייל במדינת ישראל ,בשירות סדיר או בקבע ,הזכות להגיש תביעה לאגף
השיקום במשרד הביטחון ,במטרה להכיר בפציעה או במחלה מהן הוא סובל
ככאלו שנגרמו עקב שירותו הצבאי .זו יכולה להיות פציעה פיזית ,מחלה או
הפרעה נפשית.
לדברי עו"ד ענת גינזבורג" ,השאלה המרכזית היא האם קיים קשר סיבתי בין
המחלה או הנכות לבין תנאי השירות .על החייל להוכיח כי הנכות נגרמה תוך
כדי השירות הצבאי או עקב תנאי השירות .חיילים רבים מתגייסים לצה"ל
בריאים לחלוטין ,לעתים קרובות בפרופיל  ,97ומסיימים את שירותם כשהם
סובלים מנכות ,ולעתים אף משוחררים מצה"ל בפרופיל  24עקב הנכות בה
לקו תוך כדי ועקב השירות.

עשו מנוי למנטה

 + 6,000$בונוסים,
גילאים 20-30
השאירו פרטים

חיסון מפני שפעת,
בתרסיס!

חינם במאוחדת
לילדים בגילאי 2-8
לחצו לפרטים<

מלאו פרטים וקבלו את
מנטה ב 19.9-ש"ח
לחודש )במקום (25
לחץ למנוי

זקוקים לשתלים?
תתחילו לחייך

לא רק פציעות ,גם מחלות שקרו בשירות הן עילה לתביעה )צילום(AFP :
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יהיה להוכיח כי היה אירוע טראומטי שיכול היה לגרום להתפתחותו של הלם
קרב ,וכל עוד ניתן יהיה לבסס זאת במסמכים רפואיים" ,מציין סבן.
 במה שונה תביעה של חייל נגד משרד הביטחון מתביעה רגילה ,ומול אילוקשיים הוא ניצב?

חייל התובע להכיר בו כנכה צה"ל מגיש את תביעתו במסגרת חוק מיוחד
שחוקק לשם כך ב" :1959-חוק הנכים" )תגמולים ושיקום( .את הפיצוי מקבל
החייל בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו על ידי ועדות רפואיות של אגף
השיקום" .חייל התובע הכרה כנכה צה"ל אינו חייב להוכיח רשלנות שגרמה
לנכותו .די בכך שהפציעה קרתה בעת השירות ועקב השירות ,כדי שיוכר כנכה
צה"ל ,וזאת בניגוד לתביעות בגין תאונת עבודה ,למשל ,שם יש צורך להוכיח
רשלנות כדי לזכות בפיצוי" ,מציינת עו"ד ענת גינזבורג.
הפיצוי המוענק לנכי צה"ל שונה לחלוטין מהפיצוי בתביעות נזיקין רגילות ,בהן
נפסק פיצוי בגין כאב וסבל ,אובדן השתכרות ,עזרת צד ג' וכו' .בתביעות מול
משרד הביטחון מקבל הנכה מענק חד פעמי או קצבה חודשית ,והטבות שונות
בהתאם לדרגת נכותו .באשר לקשיים בהם נתקל החייל בתביעות נגד משרד
הביטחון ,מציין עו"ד אלי סבן כי במקרים רבים אין מסמכים ותיעוד של
התלונות במהלך השירות" :אנשים לא נוטים לשמור דו"ח פציעה ,ביקורי
רופאים בצבא ,הפניה לקב"ן וכו' .כן קיים קושי בהשגת עדויות של מפקדים
וחברים".
 קרתה לי תאונת דרכים בחופשה משירותי הצבאי – אני יכול להיות מוכר כנכהצה"ל?

כן .אם חייל בחופשה היה מעורב בתאונת דרכים ,והוועדה הרפואית של
משרד הביטחון קבעה לו  20%נכות קבועה ,החייל יוכר כנכה צה"ל ויהיה זכאי
לכל ההטבות הקבועות בחוק ככל חייל רגיל" .במקרה כזה" ,מסבירה עו"ד
גינזבורג" ,יש אפשרות לחייל להגיש תביעה או נגד חברת הביטוח של הרכב,
או תביעה להכרתו כנכה צה"ל .בדרך כלל מעדיפים החיילים להגיש תביעה
למשרד הביטחון ,היות שההטבות והזכויות הניתנות על ידי המשרד לאורך
השנים בדרך כלל גוברות על הפיצוי שיוכלו לקבל במסגרת תביעת נזיקין נגד
חברת הביטוח".
לדברי עו"ד גינזבורג" ,בזמן האחרון אנו עדים לפריצת דרך בפסקי הדין של
ועדות הערעורים ובתי המשפט המחוזיים ,שעה שתסמונות ומחלות שעד כה
לא הוכרו כמחלות הקשורות לשירות הצבאי ,הוכרו ככאלה .למשל ,מחלת
התשישות הכרונית )מחלת היאפים( ותסמונת המעי הרגיז .פסק דין תקדימי
נוסף ניתן לפני מספר חודשים על ידי ועדת הערעורים בחיפה .מדובר בחייל
שסבל ממום התפתחותי מולד בעמוד השדרה המותני .החייל התגייס עם
פרופיל  ,97אולם החל לסבול ממגבלות קשות בגב עקב פעילות פיזית
מאומצת בטירונות .נקבע כי החייל התגייס לצה"ל בריא לחלוטין ,וכי תנאי
השירות הם שעוררו את מצבו הרפואי 'הרדום'" .עו"ד אלי סבן מזכיר עוד 3
דוגמאות של פסיקה:


פסוריאזיס  -איש קבע ששירת כטכנאי לוחמה אלקטרונית בבסיס חיל
האוויר הגיש תביעה לקצין התגמולים להכיר בו כנכה צה"ל ,בטענה כי
עבודתו הייתה כרוכה בעומס רב ,שהסבה לו לחץ פיזי ונפשי אשר גרם
להתפרצות המחלה .התובע קיבל  30%נכות ,זכאות לטיפול מלא ותגמול
חודשי של כ 1,100-שקל לכל חייו לרבות טיפולים רפואיים.



זאבת  -מכונאי חימוש בן  22חלה בזאבת במהלך שירותו הצבאי .מומחה
מטעם אגף השיקום במשרד הביטחון קבע כי "קרוב לוודאי שחשיפה
לשמש ומגע עם שמנים ודלקים בעת תפקודו כמכונאי תרמו להתפתחות
המחלה" .החייל הוכר כנכה צה"ל ,וקיבל  60%נכות.



טרשת נפוצה  -בית המשפט המחוזי בת"א דן במקרה בו מילואימניק שירת
במבצע של"ג ,במסגרתו ביצע סיורים ממונעים על ג'יפים וכן סיורים בלבנון.
לאחר שחרורו מן המילואים אובחן כסובל מטרשת נפוצה ,ובית המשפט
קבע כי יש להכיר בו כמי שמחלתו נגרמה עקב השירות ,עקב הלחץ הנפשי
בו היה נתון .במקרה זה קיבל החייל  10%נכות ,ומענק של  40אלף שקל.

הזכויות וההטבות
עו"ד גינזבורג מדגישה כי חייל המגיש תביעה להכרה בו כנכה צה"ל ,זכאי
לטיפול רפואי על חשבון אגף השיקום עד להחלטה האם להכיר בו כנכה או
לא .במידה שנקבעו לו ימי מחלה והוא אינו מסוגל לעבוד בתקופה זו ,מגיעה
לו משכורת חודשית".לאחר הכרתו של החייל כנכה צה"ל ,יש להבחין בין
דרגת הנכות :נכות קבועה מ 10%-עד  19%מזכה במענק חד פעמי ,אולם
לחייל עומדת הזכות לגשת פעם בשנה לוועדה רפואית של אגף השיקום כדי
לבדוק אם נכותו החמירה .נכות קבועה בשיעור  20%ומעלה מזכה בגמלה
חודשית בהתאם לדרגת הנכות .כמו כן ,זכאי החייל לטיפול רפואי באמצעות
אגף השיקום .חייל שנכותו  20%ומעלה יכול לקבל שיקום על חשבון אגף
השיקום ,לימודים לתואר ראשון במימון משרד הביטחון ,ומלגת קיום לכל
תקופת הלימודים" ,מציינת גינזבורג.
עו"ד עמיקם חרל"פ ,המתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון ,אומר כי "תנאיו
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של נכה קשה במשרד הביטחון ) 100%נכות למשל( טובים פי כמה מתנאיו
של נפגע עבודה או נפגע תאונת דרכים .משרד הביטחון מממן ליווי וסיעוד של
מלווים לפי הצורך ,סיוע למגורים ,סיוע ברכב ,רכישת רכב והחזקתו ,טיפול
בהתעמלות ,שחייה וכושר במסגרת בית הלוחם ,נסיעות לטיפולים מיוחדים
בחו"ל וקצבה חודשית המאפשרת מחיה בכבוד".
תגיות :תביעה | משרד הביטחון | חיילים
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