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סיוע להלומי קרב
מוגש לחבר הכנסת יאיר גולן
 .1מבוא
מסמך זה עוסק במצב המשפטי בישראל ביחס להכרה ולמתן סיוע ל"הלומי קרב" .כמו כן ,במסמך זה נבקש
לסקור כיצד מערך הסיוע להלומי קרב ונפגעי פוסט טראומה פועל במדינות שונות .בהמלצותינו נבקש
להתאים את הכלים המשפטיים כך שיטיבו עם הלומי הקרב המבקשים לקבל הכרה ,תמיכה וסיוע מרשויות
המדינה.
עיקרי הדברים
•

סקירת המצב היום :בישראל חיים מספר רב של הלומי-קרב המבקשים לקבל הכרה וסיוע מרשויות
המדינה .המציאות הביטחונית המורכבת ,במלחמות ובשגרה ,מעמידה במצבים מורכבים את חיילי צה"ל
הסוחבים עימם את המראות והמצבים הקשים איתם התמודדו לאורך כל החיים .הסיוע הניתן על-ידי
רשויות המדינה אינו תמיד מספק .לכן ,קמו עמותות רבות המנסות לספק תמיכה במקומות בהן הסיוע
על-ידי המדינה חסר .חשוב לציין כי תהליך ההכרה כ"הלום-קרב" אינו פשוט שגם בו מנסות העמותות
לסייע.

•

חקיקה :מיד בתום מלחמת העצמאות ,חוקק בכנסת חוק הנכים 1,אשר תכליתו הייתה להחזיר חלק
מהחוב כלפי אלו "שבגופם עזרו לשחרור האומה והמולדת" כך לדברי דוד בן גוריון .החוק תוקן מאז
וכיום מאגד בתוכו את כלל הזכויות המגיעות לנכי צה"ל וכן מפרט את תהליך ההכרה כנכה צה"ל .בשנת
 2016נוספה לחוק ההגדרה של נכות נפשית שמטרתה להקל על הלומי קרב לקבל הכרה ככאלה.

•

פסיקה :ישנה פסיקה רבה הנוגעת להלומי-קרב .ביקשנו ללמוד מהפסיקה אילו שינויים מתבקשים ניתן
לעשות בחוק על מנת להקל על הלומי-קרב בקבלת סיוע .נראה כי הפסיקה ברובה מבקשת להיטיב עם
הלומי -קרב .לדוגמה ,הפסיקה ריככה את דרישת ההתיישנות שמופיעה בחוק (שלוש שנים) .גם בעניין
הק שר הסיבתי הנדרש בין הפגיעה הנפשית לבין החוויות הצבאיות ,הפסיקה מחילה מבחנים אשר
מבקשים להקל על הלומי-קרב.

•

משפט משווה :בפרק זה בחנו את המודלים הקיימים במדינות אחרות בעולם להתמודדות עם נפגעי
מלחמות .בנוסף ,בדקנו כיצד מדינות שונות בעולם מגדירות "הלומי-קרב" ומהו הליך ההכרה אותו
נדרשים לעבור הלומי-קרב במדינות אלה.

•

דיון והמלצות :המלצתינו היא לנסח כללים משפטיים אשר יקלו על הלומי קרב בהליך ההכרה ככאלה
ואולי אף להעביר את תהליך ההכרה לגוף חיצוני שאינו קשור לאגף השיקום במשרד הביטחון; יש לשנות
את החוק כך שתקופת ההתיישנות הקבועה כיום בחוק תוארך; יש לקבוע "סל שירותים" לטיפול ראשוני
לחיילים משוחררים המבקשים אותו ללא צורך בהוכחה כלשהי של מצבם הנפשי.

 1חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב] (להלן" :חוק הנכים").
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 .2רקע ונתונים
הלם קרב ,המוכר בשמו גם כ"תגובת קרב" הוא תגובה פוסט טראומתית של חייל לאירוע שהתרחש בזמן
פעילות מבצעית-מלחמתית .מחקרים קובעים כי  16%מכלל המשתתפים במלחמות או באירועים קרביים,
הינם נפגעי הלם קרב .השיעור הגבוה עשוי ללמד על היקף התופעה הרחב ועל מידת השפעתה על החברה
הישראלית .כיום ,לפי הערכות חיים בישראל כ 5,000-נפגעי הלם קרב2.
השינוי הבולט ביותר אותו חווה החייל במעבר מחיים אזרחיים לחיים צבאיים בא לידי ביטוי בהגבלת יכולתו
לבחור ולהחליט על פעולותיו האישיות .לצורך ההסתגלות למצב החדש ,על החייל להפעיל מנגנוני התמודדות
ומאמצי הסתגלות למצבים חדשים ומורכבים אשר מעוררים קונפליקטים נפשיים .עם המעבר מתנאי שלום
וביטחון לתנאי מלחמה ,החייל נדרש למירב המאמצים הנפשיים והגופניים כאחד .הסיכון להיפגע ואף
להיהרג הכרוך בתנאי מלחמה הוא גבוה ומוחשי ,ופחד המוות הופך לתחושה דומיננטית 3.תחושות אלו ,של
סכנה מוחשית לחייו או לשלמות גופו או נפשו של החייל ,או היחשפותו למישהו קרוב אליו שנמצא בסכנה
כזו ,הם בין הגורמים העיקריים להלם קרב4.
למצבים טראומטיים יש השפעה רבה על אנשים שחווים אותם ,העשויה להתבטא בשינויים חיוביים או
במקרים רבים בשינויים שליליים .רבים ממשיכים לסבול מסימפטומים במשך שנים ואף לאורך כל החיים,
המשפיעים עליהם במידה רבה ופוגעים באיכות חייהם .פגיעה זו באה לידי ביטוי בתשישות גופנית קיצונית,
מצב חרדתי חריף ,דכאון קשה ,הפרעות התנהגותיות ,התפרצויות תוקפניות ,הפרעות שינה ולעיתים גם
בקהות רגשית ,ניתוק ,אפתיות ועוד 5.כדי להתמודד עם פגיעה קשה זו ,נאלצים הנפגעים מפוסט-טראומה
לקבל טיפול ולרכוש כלים אשר יעזרו להם להתגבר על הפגיעה מהסיטואציות הטראומתיות .גם התמודדותם
של משפחות וחברים של נפגעי פוסט טראומה היא מורכבת וקשה ,בעוד שחוסר יכולתם לעזור לנפגע מקשה
על התמודדותו אף יותר6.
המצוקה הנפשית המזוהה ביותר עם השירות הצבאי היא זו של תגובת הקרב .במשך שנים נמנעו במערכת
הביטחון ובצבא מדיון בתופעה וכן נמנעו מהיערכות מתאימה לטיפול בה .הימנעות זו נבעה מהקושי
הקולקטיבי להכיר בעובדה שחייל ישראלי מועד לשבר נפשי בשעת לחימה ,כמו כל חייל במדינה אחרת7.
 2.1הכרה בהלומי קרב
כיום המדינה מעניקה למתמודדי נפש סיוע ושיקום במגוון תחומים בחיים ,אך לא בטוח כי בכך היא מספקת
מענה יעיל ,מהיר ומספק .מי שנפגעו נפשית במהלך שירותם הצבאי עשויים לזכות להכרה כנכי צה"ל מטעם
אגף השיקום במשרד הביטחון בהתאם לחוק הנכים 8.הזכאות לתביעת זכויות נתונה למי שלקה בנכות
בתקופת שירותו הצבאי וכתוצאה ממנו ,והיא מעניקה לנפגעים סיוע בתחומי רפואה ,רווחה ,דיור תעסוקה
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ועוד .יש לציין ,כפי שיפורט בפרק הבא ,מתן התגמולים תלוי באחוזי הנכות שנקבעו לנפגע .תהליך בדיקת
התביעה להכרה בנפגעים ומתן החלטה בעניינם הוא מורכב ועשוי לארוך זמן בשל הצורך לקבל חומר רפואי
ועובדתי מגורמי חוץ וממוסדות שונים9.
על הזכות להגיש בקשה להכרה זו חלה התיישנות בתום שלוש שנים מיום שחרורו של המבקש משירותו
הצבאי אשר בזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו 10.יש לציין כי הפסיקה ריככה את תנאי ההתיישנות ,כפי
שיפורט בהמשך בפרק המציג את המצב הפסיקתי הקיים .קצין תגמולים רשאי להאריך את מועד הגשת
הבקשה בנסיבות הקבועות בחוק הנכים ובעת שמדובר ב"חבלה רשומה" אשר נדרש שתרשם בסמוך למועד
אירוע החבלה 11.חוק הנכים מגדיר "חבלה" ,בין היתר ,כהפרעות בתר חבלתיות (פוסט-טראומה) .אחת
הבעיות המרכזיות העולות מעניין זה היא כי קיימים מקרים רבים בהם נפגעי טראומה מפתחים סימפטומים
בשלבים מאוחרים ופגיעתם הנפשית מתגלה מאוחר (תסמונת פוסט טראומתית מושהית או מאוחרת).
במקרים אלה התביעה מוגשת בחלוף זמן רב ממועד האירוע ,דבר שמקשה ומאריך אף יותר את ההליך בשל
הקושי לבודד את השפעת האירוע הטראומתי על חיי האדם ולהבדיל אותו מאירועי חיים קשים אחרים12.
נפגעי הלם קרב הפונים לרשויות בבקשה שיכירו בהם נתקלים בתהליך בירוקרטי ארוך ומורכב ,שמהווה
עבורם מלחמה מתמדת ומכביד אף יותר על מצוקתם הנפשית .לצורך ההכרה ,על הנפגע להגיש תביעה לקצין
התגמולים במשרד הביטחון עם פירוט מצבו ,האירוע אליו נחשף וחוות דעת רפואית על מצבו הנפשי .אחריות
קצין התגמולים היא לדון ולהחליט בבקשה 13.נכון להיום ,רק  3%מהלוחמים והלוחמות מוכרים באגף
השיקום במשרד הביטחון כנפגעי הלם קרב 14,בעוד המחקרים מעידים כי  16%מהמשתתפים במלחמות
סובלים מהפרעה זו .נתון זה מצביע על הקושי הבירוקרטי הכרוך בהליך ההכרה בנפגעי הלם קרב.
ערוץ טיפול נוסף לנפגעים הוא ה"יחידה לתגובות קרב" – יחידה צבאית נפרדת לאגף השיקום שייעודה הוא
מתן מענה רפואי ונפשי לאזרחים הסובלים ממצוקה .היחידה מעניקה שירותי אבחון וטיפול בטראומה ללא
תשלום ,ללא צורך בהכרה או הוכחה וכן ללא מגבלת זמן מאז אירוע הלחימה שבעקבותיו קרתה הפגיעה.
נושא הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב עלה לדיונים בוועדות הכנסת פעמים רבות .למרות זאת ,ולמרות
תלונות רבות מצד נפגעי הפוסט-טראומה על הליך ההכרה שעלול לארוך שנים במסגרתו הם לא מקבלים
טיפול ראוי ,לא ניכר כל שינוי או שיפור בהליך15.
 2.2העמותות הקיימות כיום למען הלומי קרב
נראה כי הטיפול והסיוע אותם מעניקה המדינה אינם מספקים .כתוצאה מכך הלומי קרב רבים נותרים ללא
מענה .על מנת לסייע להם קמו עמותות שממלאות את חלל האחריות של המדינה ודואגות במקומה לצרכים
החיוניים של הנפגעים .כדי שאגף השיקום יכיר בנפגעים כהלומי קרב ,רבים מהם נאלצים לממן מכיסם
הפרטי עשרות ומאות אלפי שקלים בהוצאות על עורכי דין ורופאים על מנת שיסייעו להם לצלוח את וועדות
ההכרה בנכות של משרד הביטחון ולזכות בהכרה.
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עמותות שונות הוקמו במטרה ללוות ולסייע לאותם נפגעי נפש אשר לא מצליחים להסתייע מידי המדינה.
העמותות הציבו להן למטרה לסייע בהתמודדות של נפגעי הפוסט טראומה ,והן פועלות לשיקומם הנפשי
ולשיפור איכות חייהם .כמו כן ,הן מעניקות סיוע למשפחותיהם של נפגעי הפוסט טראומה ומהוות עבורן
ועבור הנפגעים עמוד תווך .העמותות פועלות להעלאת המודעות ולשינוי תודעתי במדינת ישראל ביחס
לפוסט-טראומה ,וחלקן אף מסייעות לנפגעים בהליך ההכרה של אגף השיקום.
אחד הקשיים העולים מדברי נפגעי הטראומה נעוץ בכך שהמדינה ,אשר שלחה את מיטב בניה להילחם בקרב
בשמה ולמענה ,אינה לוקחת אחריות על נפגעי הנפש בקרב .הם נדרשים לעמוד בדרישות גבוהות על מנת
להוכיח את חוסר יכולתם לתפקד ,וזאת תחת ההתעמרות הבירוקרטית והמסובכת הנהוגה כיום ,אשר
מקשה אף יותר על התמודדותם .לא בכדי ,משפט שנשמע כמותו רבות מדבריהם של נפגעי הטראומה" :עם
המלחמה בלבנון אני מתמודד ,המלחמה שמנהל מולי משרד הביטחון הורגת אותי"16.

 .3סקירת המצב החקיקתי הקיים
 3.1רקע ומטרת החוק
ב 5-בספטמבר ,1949 ,כמספר חודשים לאחר סיום מלחמת העצמאות ,הובא לקריאה ראשונה בכנסת חוק
הנכים ,תש"ט . 1949-ראש הממשלה דאז ,דוד בן גוריון ,ציין כי מטרת החוק היא להחזיר חלק מהחוב כלפי
אלו "שבגופם עזרו לשחרור האומה והמולדת" .לפיו ,הממשלה ,ובייחוד משרד הביטחון ,מחויבים להעניק
את כל הטיפול הרפואי הנדרש לאותם חיילים שנלחמו למען מדינת ישראל.
לפי החוק הראשוני ,נקבע כי תשלום התגמולים ייקבע לפי גודל אחוז הנכות וכי "התגמול אינו פוטר את
המדינה מהדאגה לשיקום הנכה" .הווה אומר ,כי מעבר לתמיכה הכלכלית שהמדינה מעניקה ,עליה לעזור
לנכים להתקדם בחיים גם מבחינה תעסוקתית ,התיישבותית ,לימודית וכדומה 17.בשנת  ,1959תוקן חוק
הנכים תש"ט 1949-לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב] (להלן" :החוק").
 3.2חוק הנכים תש"ט 1949-לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב]
חוק הנכים( 18תגמולים ושיקום) הכולל בתוכו את כלל הזכויות וההטבות המגיעות לנכי צה"ל וכן את כלל
הנושאים הקשורים לתהליך ההכרה כנכה צה"ל – קביעת אחוזי הנכות ,תשלום תגמולים ,מינויי הועדות
הרפואיות ,הענקת סמכויות לשר הביטחון ועוד.
עד לשנת " , 2016נכות" לפי ס' ההגדרות בחוק הייתה" :איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה ,בין גופנית ובין
שכלית ."...בתיקון מס'  29שנעשה בחוק בשנת  2016נוספה המילה "נפשית" להגדרת המילה "נכות"
ולהגדרת המילה "מחלה" 19 .תוספת זו חשובה לצורך קביעת דרגות נכות גם מהבחינה הנפשית.

 16פרוטוקול מס'  1של ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,הכנסת ה.)11.08.2020( ,20 ,23-
 17הישיבה השבעים ושש של הכנסת הראשונה ,התש"ט.1949-
https://fs.knesset.gov.il/1/Plenum/1_ptm_250114.pdf
 18ר' לעיל ה"ש .1
 19ספר החוקים  ,2592כ"ט בכסלו התשע"ז.29.12.2016 ,
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366872.pdf.

דצמבר2020 ,
כמו כן ,באותו תיקון ,נוסף לסעיף ההגדרות בחוק הגדרת "חבלה" הכוללת בתוכה הפרעה בתר-חבלתית,
המתייחסת לסוגייה הנפשית ,איתה מתמודדים הלומי הקרב ,בה אנו דנים.
החוק מעניק תגמולים חודשיים לנכים שאחוזי הנכות שלהם עולים על .20%-לפי ס'  4לחוק ,בעלי אחוזי
נכות בין  10%ל 19%-מקבלים מענק חד פעמי לפי החישובים המצוינים בסעיף .לפי תקנה  33לתקנות20,
כאשר ישנה "הפרעה נפשית מזערית ,כושר תפקודי תקין" ,אחוז הנכות יהיה  .5%במקרה שכזה ,לפי ס' 43
(א ) 1לחוק ,הטיפול אותו יקבל בעל אחוז הנכות יהיה דרך קופות החולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
תשנ"ד.1994-
 3.3תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות) ,תש"ל1969-
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות) ,תש"ל( 1969-להלן" :התקנות") מפרטות את פרוצדורת תהליך
קבלת ההכרה .הפרק הרביעי בתקנות מתייחס להפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות.
תקנה מס'  33מתייחסת לתסמונת ה( Psychotic And Psychoneurotic Disorders -להלן )PTSD :או
בשמה העברי – הפרעה בתר חבלתית ,לפי הגדרת ההסתדרות הרפואית בארצות הברית .לפיהם ,מדובר
במחלה קשה אשר גורמת לבעיות בזיכרון ,בלמידה ,בתקשורת וכן גורמת לקשיי שינה ,פליטה ממעגל
העבודה ,ירידה במשקל ותפקוד כללי לקוי21.
משום שה PTSD-היא ההגדרה הרלוונטית בחוק לכל הקשור להלומי קרב ,יש צורך להסביר מהי ההגדרה
המקצועית והרפואית שלה .תסמונת ה PTSD-כלולה בתוך ספר האבחנות הפסיכיאטריות ( Diagnostic
( and Statistical Manual of (Mental Disordersלהלן" :ספר ה" ,)DSM-אותו מוציאה לאור ,במהדורות
מתחדשות כל כמה שנים ,האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית .לפי כותבי המאמר 22,תסמונת הPTSD-
שונה משאר התסמונות הכלולות בספר מכיוון שהקריטריון ההכרחי בה הוא הצגת הוכחה לכך שהפרט נחשף
לאירוע דחק מוכח .ה , DSM-5 -המהדורה העדכנית ביותר ,מגדיר אירוע כ"חשיפה ,עדות לחוויה או
התמודדות עם אירוע של איום למוות או פציעה או מוות" .הגדרה זו מרחיבה מאוד את הפרשנות הקלינית
של אבחנת תסמונת הפוסט-טראומה .לפי הגדרה זו ,עצם ההימצאות בסיטואציה בה האדם מרגיש סכנה
לחייו ,מהווה אירוע שיכול להוביל להתפרצות תסמונת ה.PTSD-
ס'  32לחוק מציין את תקופת התיישנות ,בת  3שנים ,להגשת בקשה להכרה כנכה צה"ל והיא מיום שחרורו
הצבאי של מבקש הבקשה ,שבזמנו קרה המקרה שגרם לנכות אותה הוא מבקש .יש צורך להוכיח קשר סיבתי
בין המחלה ,פריצתה או החמרתה לבין תנאי השירות לפי סעיף ההגדרות להגדרת "נכות" וכן בס' ( 28א)
לחוק .במקרים רבים ,הפרעת ה PTSD-עלולה להיות מושהית ולהתפתח ו/או להתפרץ זמן רב לאחר

 20תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות) ,תש"ל.1969-
 21פרופ' חרמונה שורק" ,העולם בעידן הפוסט-גנומי ,היבטים רפואיים-משפטיים  -יום עיון" ,רפואה ומשפט גיליון מס' ,24
התשס"א.2001-
 22אריק רימרמן ,פטריסיה-כץ ,שירלי אברמי" ,נפגעי איבה בישראל ובארצות הברית :סקירה השוואתית והמלצות לעתיד"
ביטחון סוציאלי ,תשס"ז.2007-

דצמבר2020 ,
התרחשות האירוע הטראומתי 23.לכן ,ישנה בעיה בהחלת התיישנות על מקרים של פגיעה נפשית ,משום שהיא
עלולה להתפרץ גם לאחר  3שנים.
ס' ( 32א) מתאר מקרים בהם קצין התגמולים רשאי להאריך את תקופת ההתיישנות .אולם ,הדבר יתאפשר
רק כאשר ישנה "חבלה רשומה" והיא חבלה שנרשמה באופן רשמי ברישומים של צה"ל וברישומים שהוסמכו
על ידי החוק או/ו שר הביטחון ,סמוך ליום האירוע .לפי פס"ד כספי" 24,חבלה רשומה" מתייחסת גם למקרים
של מחלה או חבלה נפשית .לפי מילות החוק גרידא ,ישנה דרישה לחבלה אשר נרשמה ברישומי צה"ל ,ואין
הסתפקות או/ו התייחסות לעניין הימצאות בפועל באירוע מסוימים .אמנם ,כפי שנאמר לעיל ,עצם
הימצאותו של החייל בסיטואציה שגורמת לו לחוש סכנה לחייו ,מספקת כשלעצמה לעורר "אירוע" אשר
יוביל להתפרצות תסמונת ה .PTDS-למעשה ,סעיף ההתיישנות מונע מאותם הלומי קרב ,שפגיעתם נוצרה
עקב החוויה הכללית של הימצאות בשטח אויב ,שמיעת רעש ,פיצוצים ו/או יריות ,ולא בהכרח עקב אירוע
מסוים או חריג שנרשם ברשומות צהל ,להגיש בקשתם במקרה ועברו יותר מ 3-שנים מעת האירוע.
 3.4תקנות
במשך השנים ,המחוקק הוסיף תקנות רבות ביניהן תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים
מיוחדים) 25,המסדירות תוספות למימון צרכים מיוחדים של בעלי אחוזי נכות אשר אחוזי הנכות שלהם הינם
מעל  . 40%בנוסף ,ישנן תקנות בהן המדינה מעניקה ערבות לנכי צה"ל במקרה של לקיחת הלוואות או באי
יכולתם לעמוד בהסכמים2726.
כמו כן ,המחוקק תיקן תקנות לכל אחד משלבי סדר הדין בעת תהליך ההכרה .ראשית ,ישנן תקנות הנכים
(ועדות רפואיות) ,תשכ"ו 1965-המסדירות את סדר הדין בוועדות הרפואיות .שנית ,ישנן תקנות הנכים (ועדה
רפואית עליונה) ,תשכ"ד 1964-המהוות ערכאת ערעור ראשונה על החלטות הוועדות הרפואיות .שלישית,
ישנן תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור) ,תשמ"ז1987-
המסדירות את סדרי הדין בערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ,בבית המשפט המחוזי ,במקרה
שנעשה פגם משפטי בהחלטה .תקנות אלו גם מעניקות בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת
בית המשפט המחוזי.
 3.5הצעות חוק
בשנת  ,2000הוגשה הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – נכות נפשית והלם קרב) ,התש"ס,1999-
של חברת הכנסת זהבה גלאון אשר עסקה בהוספת צמד המילים "הלם-קרב" לחוק 28.כפי שהובהר לעיל,

 23שאול קמחי ,הדס דורון" ,מגויסות ללא צו גיוס :נשות חיילים קרביים לשעבר עם הפרעת דחק פוסט-טראומטית מדברות"
סוגיות חברתיות בישראל 17 (2014).
 24עא  455/85קצין התגמולים נ' אברהם כספי  ,מב(.177 )1
 25תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים)  ,תשס"ג.2003-
 26תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים) ,תשי"ד.1954-
 27תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) ,תשט"ו.1955-
 28ס'  10לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב].

דצמבר2020 ,
בחוק ובתקנות לא מופיע הביטוי "הלם קרב" אלא מופיעים הביטויים  PTSDותגובות קרב להגדרת דרגות
נכות29.
בישיבת וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות 30,ביקשה גלאון ,כי אותם חיילים החווים פוסט-טראומה
ממקרים אליהם נקלעו או נאלצו לראות עקב שירותם הצבאי ,לא יכללו תחת הקטגוריה של חולי נפש .לפיה,
אותם חיילים שנשלחו בריאים בגופם ובנפשם ,ועקב המלחמה חזרו פגועים ,אינם חולי נפש אלא פגועי
מלחמה .כמו כן ,פירחה גולדשטיין ,אשת נכה צה"ל הלום-קרב ,העבירה ביקורת על התנהלות הוועדה
הרפואית .לפיה ,הוועדה בודקת האם מבקש הבקשה סובל מהפרעת נפש .מכאן למעשה מתחילה הבעיה
בהסתכלות על אותם הלומי-קרב .כל עוד הם מופיעים בחוק תחת הגדרת ה ,PTSD-נוצרה הטעיה כי מדובר
באנשים בעלי מחלת נפש ובודקים אותם באופן הזה .לכן ,רצתה גלאון להוסיף לס'  10בחוק את המושג
"הלם-קרב" .לאחר מכן 31,חיזק את עמדתה של גלאון ,ד"ר אריה באואר ,מנהל המחלקה לפסיכיאטריה
משפטית במשרד הבריאות ,והדגיש כי "במפורש נפגעי תגובת קרב הם לא חולי נפש" וכי מבחינה סטיגמטית,
הדבר אינו נכון ויוצר עוול לאותם נפגעים .כתוצאה מהצעת חוק זאת ,התווסף לס' ( 10ב) בחוק הנכים כי
בעת בחינת בקשות לקבלת נכות ,יש לבצע הבחנה בין חיילים הסובלים מפוסט טראומה כתוצאה משירותם
הצבאי לבין חיילים הסובלים ממחלות נפשיות כלשהן .עם זאת ,לא התקבלה הצעתה של גלאון להכנסת צמד
המילים "הלם קרב" לחוק.
בשנת  ,2017הוגשה הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'  ,)30התשע"ז ,2017-העוסקת בזכאות
נוספת לדיור ,זכאויות רפואיות נוספות ,ועדות חריגים ועוד .ח"כ דאז אורן חזן חזר על בקשתה של גלאון
להוספת צמד המילים "הלום-קרב" לצד המילה "נכה" לאורך כל החוק על מנת שאחוזי הנכות יהיו שווי
ערך .עם זאת ,הצעתו לא התקבלה והצעת חוק זו עודנה נמצאת בשלב הכנה לקריאה שנייה-שלישית
בוועדה32.
 3.6מסקנות
לאור כל זאת ,ישנה בעיה בנוסח "מחלת הנפש" המצוינת בחוק .נוצרה מחשבה מוטעית כי מדובר באנשים
חולי נפש ולמעשה בוועדות בוחנים אותם לפי מחשבה זו ,אך לא כך הדבר .הלום קרב לאו דווקא אדם בעל
מחלת נפש ,ולא ראוי שייבחן ככזה .לכן ,חשוב ביותר להוסיף את צמד המילים "הלם-קרב" לחוק .הוספת
מילים אלו ,יחד עם ההגדרה המדויקת ,תוכל לגרום לשינוי בהסתכלות החברה על אותם אנשים ,לשינוי
בתפיסה של הנפגעים עצמם את פגיעתם ,וכן ליצור שינוי בקריטריונים בבדיקת הוועדות הרפואיות .חיזוק
לכך ניתן למצוא בפורום שערך ארגון "עזר כנגדו"  -למען הלומי-קרב נכי צה"ל ובני משפחותיהם; אחת
מהמלצות הפורום הייתה כי הטיפול בהלומי קרב לא צריך להיות במסגרות הטיפול המקובלות לבריאות

 29תקנה  33לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות) ,תש"ל.1969-

 30פרוטוקול מס'  ,125הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – נכות נפשית והלם קרב) ,התש"ס-
.1999
 31פרוטוקול מס'  ,152הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – נכות נפשית והלם קרב) ,התש"ס.1999-
 32פרוטוקול מס'  ,867הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'  ,)30התשע"ז.2017-

דצמבר2020 ,
הנפש בהן אין את ההתמקצעות הנדרשת .בנוסף ,הטיפול במסגרות אלו מביאות לתיוג לא נכון של הלומי-
קרב ובכך מעמיק את הפגיעה הנפשית וכן מוסיף לפגיעה בדימוי העצמי שלהם33.
בנוסף ,יש לשנות את סעיף  32לחוק העוסק בהתיישנות התביעות ולהגדיל את זמן ההתיישנות לגבי פגיעות
נפשיות מהסיבות הבאות :ראשית ,כפי שנאמר ,התפרצות ה PTSD-יכולה להיות גם לאחר זמן רב .שנית,
לא חייב להיות אירוע מסוים אשר יוביל להתפרצות ה ,PTSD-ולכן ישנה בעיית הוכחה אשר אינה עומדת
בדרישת סעיף ( 32א) ( )1לחוק – הארכת מועד התיישנות על ידי קריטריון "חבלה רשומה".

 .4המצב הפסיקתי הקיים
מטרת פרק זה היא לבחון באילו מקרים הפסיקה מכירה ב"הלם-קרב" כנכות נפשית ברת הכרה ובעקבות
כך להציע פתרונות אשר ישפרו וינגשו את תהליך ההכרה ל"הלומי-קרב" .מעיון בפסקי הדין ,ניכר כי הקו
המנחה מיטיב עם אנשים המבקשים הכרה כנכי צה"ל בעקבות הלם קרב .משכך ,עושה רושם כי הפסיקה
מכירה בכך שההליך בעייתי ועליו לעבור שינויים אשר ישפרו את מצבם של הלומי הקרב .גישה זו משתקפת
מתוך דבריו של השופט בך שאמר כי בעת דיון בעניין חוק הנכים ,יש לגלות יחס של רוחב לב ,כיוון שמטרת
החקיקה היא להיטיב עם אנשים אשר סיכנו את עצמם לטובת המדינה" .נקבע על-ידי בית-משפט זה ,כי
בדונו בחוקי נכים על בית המשפט לגלות יחס של רוחב לב לתביעה ,שאם לא יעשה כן ,תסוכל מטרת
החיקוק ,הבא להיטיב עם מי שנושא בסיכון מיוחד למען המדינה 34".מתוך דברים אלה ניתן להבין את
החשיבות המוסרית והחברתית הרבה בהכרה בנכי צה"ל כהלומי קרב במדינת ישראל.
כאשר הפסיקה בוחנת את אופן תביעות התגמולים היא עושה זאת בשלבים .ראשית בחינת הקשר הסיבתי
בין האירוע הנטען לבין השירות הצבאי ולאחר מכן בחינת שאלת תקופת ההתיישנות .על מנת לזכות ממשרד
הביטחון בהכרה בנכות הנפשית ,יש להוכיח את הנכות ואת הקשר הסיבתי שלה לאירועים שהתרחשו במהלך
השירות .כאמור ,תקופת ההתיישנות מרוככת ומתגמשת מעבר לשלושת השנים המנויות בחוק ,יותר מאשר
בתביעות נזקי גוף אחרות .יש לציין כי נכות נפשית בדמות הלם-קרב עלולה לתקוף גם מספר שנים לאחר
השירות הצבאי .כפי שנראה בפרק זה ,הפסיקה מרככת גישה זו והיא "גמישה" יותר מתביעות נזקי גוף
אחרות.
 4.1קשר סיבתי
מרכיב הקשר הסיבתי בחוק הנכים מופיע כבר בהתחלה בהגדרת "נכות" ,והדרישה היא לפגיעה שהתרחשה
בזמן השירות ועקב השירות .הכרה ב PTSD-אמורה להיות בדרך של גרימה ,שכן תגובת פוסט טראומה
נגרמת בעקבות אירוע טראומתי הניתן לתחום אותו בזמן ומקום מסוימים .כאשר האירוע הטראומטי
מתרחש תוך ועקב שירות צבאי ,התסמונת הפוסט טראומטית אמורה להיות מוכרת בקשר של גרימה.
מבחן הקשר הסיבתי נחלק לשניים :קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי .למבחן הקשר הסיבתי
המשפטי יש שני יסודות :סובייקטיבי ואובייקטיבי .היסוד הסובייקטיבי בוחן את הפגיעה מנקודת מבטו של
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 34ע"א  192/85קצין התגמולים נ' פרומה הכט ,מד(.)1990( 646 )3

דצמבר2020 ,
החייל הספציפי .היסוד האובייקטיבי הוא גם היסוד הקשה יותר לפירוש כאשר מדובר במחלה
קונסטיטוציונלית (מחלה הרדומה בגופו של אדם ומתפרצת בנקודת זמן מסוימת) .יסוד זה מתמקד בטיב
הקשר בין השירות הצבאי להתפרצות המחלה .בין היתר ,התובע המבקש להכרה כהלום קרב צריך להוכיח
זיקה בין הגורם שהביא מבחינה עובדתית לפרוץ המחלה לבין השירות הצבאי35.
בפס"ד רדושציקי נקבע לעניין הקשר הסיבתי כי התובע לא חייב לבסס את טענותיו עד לדרגת שכנוע 'קרוב
לוודאי' ודי אם עולה מההוכחות בשלמותן ,לרבות חומר רפואי ,כי קיים קשר סיבתי בין פרוץ המחלה
לשירות הצבאי 36.בפס"ד אביאן נקבע כי אפילו תנאי שירות רגילים שאינם כרוכים באימונים צבאיים יכולים
להוות תנאי שירות אשר יצדיקו קביעת קשר סיבתי בין התפרצות המחלה לאירוע הנטען 37.בפס"ד רוט בית
המשפט אימץ קו מנחה בסוגיות אלו ,והוא כי אם החייל לקה במחלה בעלת אופי קונסטיטוציוני בין אם
הייתה חבויה עד יום ההתפרצות ובין אם הייתה ידועה – הרי שפרוץ המחלה לאחר אירוע הקשור בשירות
יוצר קשר סיבתי משפטי בין השירות לבין המחלה .העובדה שהמחלה יכלה להתפרץ גם שלא עקב השירות
לא שוללת את הקשר הסיבתי 38.אם המחלה הקונסטיטוציונלית פרצה לראשונה בעת השירות והתובע
הראה קשר סיבתי לשירות ,חזקה לטובת התובע כי המחלה נגרמה במלואה עקב השירות ,ולא רק הוחמרה
על ידו.
למרות זאת ,למרבה הצער ,נכי צה"ל רבים אשר הגישו תביעה נגד משרד הביטחון בגין הפרעה פוסט
טראומטית ומוכרים בגינה בקשר של גרימה ,עדיין לא מקבלים את דרגת הנכות אשר משקפת במלואה את
נכותם ומצבם הנפשי.
סיבה אחת לכך היא התייחסות הוועדה הרפואית ל"קווי אישיות" של התובע והפחתתו ממצבו הנפשי הכולל
של התובע .כתוצאה מכך ,נוצר מצב בו נכי צה"ל מגיעים לוועדה רפואית אשר מוצאת כי בנוסף ל,PTSD-
יש גם מאפיינים אישיותיים אשר בגינם לא הוגשו תביעות נגד משרד הביטחון ולכן הם אינם מוכרים39.
הוועדה יכולה להגדיר גם "אישיות בעייתית" בדיעבד אצל נכים אשר לפני הפציעה כלל לא הוגדרו או אובחנו
כסובלים מאישיות בעייתית .למעשה ,כאשר הוועדה הרפואית קובעת את הקשר הסיבתי היא מנתחת את
ה"אישיות הבעייתית" של האדם הנמצאת בו מיום היוולדו ,והם משוקללים במידת הקשר הסיבתי של
השירות הצבאי ל .PTSD-כך דרגת הנכות הנקבעת לא משקפת במלואה את מצבו הנפשי של הנכה משום
שהיא כוללת בתוכה את המאפיין האישיותי על חשבון הטראומה האמורה .במילים פשוטות ,הוועדה
מתערבת למעשה בסוגיית הקשר הסיבתי והופכת אותה ללא רלוונטית ,תוך פגיעה בזכויות נכי צה"ל.
מנגד ,הלכת אביאן ,התוותה מסגרת לבחינת התקיימות קשר סיבתי במקרים של מחלות קונסטיטוציונליות.
קיימים שלושה סוגי מקרים בהם ניתן להקים קשר סיבתי בין השירות הצבאי למחלה .הסוג הראשון
מתייחס למקרים בהם קיים אופן שירות צבאי מובהק (שירות קרבי ,אימונים ,פעילות במקום חריג המהווה
מתח) .הסוג השני מתייחס למקרים בהם פרצה המחלה בעקבות אירוע שאינו בהכרח ייחודי לשירות הצבאי
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באופן מובהק ,אך הוא קרה לחייל בזמן שירותו ועקב שירותו הצבאי .הסוג השלישי מתייחס למקרים בהם
התפרצה המחלה ללא קשר לאופי השירות הצבאי או ללא קשר לאירוע חריג שהתרחש בזמן ועקב השירות
הצבאי .גם במקרים אלו ניתן לקבוע קשר סיבתי משום שעצם שירותו הצבאי – המתחים ,הלחצים והפחדים
הכרוכים בו ,יצרו מצב נפשי חריג אצל החייל .נדרש כי הקשר בין השירות הצבאי למחלה יהיה קונקרטי
ותהיה בו מידה מסוימת של הדיקות ועוצמה .הקושי במחלה הרדומה הוא אתגר לקביעת קשר סיבתי .מצד
אחד ,בית המשפט לא ירוקן מתוכן את דרישת "עקב השירות" .מצד שני ,קיים קושי לקבוע מבחנים שיימנעו
מחייל לקבל את תגמולי הנכות שהוא ראוי להם בגלל מטענו האישי ותגובתו האישית לשירות הצבאי.
בעניין זה התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,ובאופן תקדימי נקבע כי ביחס לנכי צה"ל אשר
הגישו תביעות נגד משרד הביטחון בגין  PTSDוהוכרו בקשר של גרימה ,אסור לוועדה הרפואית להפחית
בערכת נכותם בגין מאפיינים אישיותיים .החלטה זו בעצם מתקנת עוול שנעשה לנכי צה"ל רבים בקביעת
דרגת הנכות40.
 4.2התיישנות
הסדר ההתיישנות הקבוע בחוק הנכים 41אמור להוות הסדר ממצה ומיוחד הדוחה מפניו את הסדר
ההתיישנות הכללי והנוקשה הקבוע בחוק ההתיישנות 42.הוספת סעיף 32א לחוק הנכים גיבש הסדר
התיישנות ספציפי שביסודו הענקת שיקול דעת נרחב לקצין התגמולים להארכת תקופת ההתיישנות באותן
התביעות העונות על תנאי סעיף 32א.
התנאי העיקרי הינו כי הנכות שנגרמה תהיה על ידי חבלה רשומה" .הבקשה מתייחסת לנכות שנגרמה על ידי
חבלה רשומה" .בפסק הדין בן ארי הורחבה פרשנות ההיגד "חבלה רשומה" גם לעניין תביעות נכות שמקורן
ב"מחלה" או ב"החמרת מחלה" .עוד נפסק באותו העניין כי "האירוע" הגורם לחבלה אינו חייב להיות בהכרח
אירוע אחד ונקודתי ,אלא יכול שיורכב מסדרת אירועים שהתמשכה לאורך תקופת זמן מסוימת.43.בהמשך
בפסק דין כספי הורחבה הפרשנות מעניין בן ארי ונקבע כי הדרישה לרישום אינה מתייחסת לאירוע החיצוני
(תאונה או מלחמה) אלא לחבלה אשר גרמה את הנכות .עוד נקבע כי הלם נפשי הינו בגדר "חבלה" וכי במקום
בו הרישומים המקוריים אבדו או הושמדו ,ניתן להוכיח את קיום הרישום בראיות משניות .ביהמ"ש העליון
הרחיב את האפשרות להוכחת הלם קרב גם שנים מאז פריצתה ,אם המחלה "נרשמה" באיזשהו אופן בסמוך
לפריצתה בעת השירות44.
למרות גישה זאת של בית המשפט ,המרחיבה את ההגדרה לחבלה חמורה ,דרישת "רישום החבלה" מהווה
חסם בחוק ,ואף חוסמת את יכולת הנכה לנסות להוכיח כי הסיבה לנכות היא באותו אירוע נטען .בעתירה
לבג"ץ של העמותה לקידום נפגעי תגובות קרב 45,נטען כי הפתרון לחסם הקיים בחוק הוא בהפעלת סמכות
הניתנת לשר הביטחון לפי סעיף (32א) לחוק הנכים ,ומתוקף הסמכות השר יכול לקבוע בתקנה כי תקופת
40
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ההתיישנות לעניין נכות מסוג  PTSDתימנה החל ממועד אבחונה של המחלה .עצם העתירה מניחה כהנחת
מוצא כי תביעות להכרה בנכות מסוג הלם קרב דורשות הסדר חקיקתי חדש ונפרד לעניין תקופת התיישנות
מנכויות אחרות .הנחת מוצא נוספת היא כי נכות מסוג הלם קרב שונה במאפייניה מכל נכות אחרת.
עתירה זו נדחתה ,הצידוק לדחייה הוסבר בכך שהנחות המוצא אינן עומדות במבחן הביקורת .השופטים
הסבירו כי אין כל סיבה להפריד בין תסמונת של הלם קרב שאובחנה שנים לאחר האירוע הגורם לבין
התפרצות למחלות נפש ,סרטן ,אירועי לב או סכרת – שהתרחשו גם הן שנים לאחר אירוע הגרימה למחלה.
על מנת לקבוע הסדר נפרד ושונה לעניין נכות הלם קרב ,אין לפנות לבית המשפט אלא אל המחוקק.
אם כן ,נראה כי הבעיה העיקרית היא הקשחת התנאים להכרה בקשר הסיבתי ובהתיישנות ע"י הוועדות
הרפואיות וקצין התגמולים .כאשר מוגש ערר והתביעה מגיעה לידי שופט ,מבחני הפסיקה מגמישים את
ההגדרות הקשיחות המנויות בחוק .הבעיה היא שפעולות משפטיות אלו מצריכות משאבים שאינם נתונים
לכל אזרח .בייחוד כאשר מדובר בקבוצת אנשים אשר ככל הנראה לקו בתסמונת פוסט טראומטית ,זקוקים
לטיפול ולסיוע כספי – הקשחת תנאים והצבת מכשולים בירוקרטיים אינה הדרך המוסרית הנכונה שאותה
ביקש המחוקק להעביר.
 .5משפט משווה
מטרת פרק זה היא סקירת המודלים הקיימים בעולם לטיפול וסיוע בהלומי קרב .מטרת הסקירה היא ניסיון
למצוא מודל ממשלתי קיים שניתן לשאוב ממנו דוגמה ולהחילו בישראל.
 5.1ארה"ב
בארה"ב קיים מרכז של היחידה הממשלתית לענייני ותיקים (מדובר בחיילים בעבר ובהווה) שתפקידו מתן
סיוע לחיילים ולמשוחררים הזקוקים לכך 46.תכנית הייעוץ ,התמיכה והסיוע מאוגדת על ידי המרכז הלאומי
לפוסט-טראומה והלם-קרב בארה"ב .המרכז הוקם בשנת  1989במסגרת המחלקה הממשלתית לענייני
ותיקים .מטרת המרכז היא קידום הטיפול הקליני והרווחה החברתית ליוצאי הצבא בארה"ב (וכן לאחרים
שחוו טראומה שלא במסגרת הצבא) שחוו טראומה בהלם במהלך שירותם הצבאי .מטרה נוספת של המרכז
היא העלאת המודעות לנושא ,ושילובם של יוצאי הצבא בארה"ב בקהילה לאחר שחרורם .בין יתר המידע
הכלול בו ,המרכז מאגד את כלל המידע הרלוונטי לזיהוי ,אבחנה ,ייעוץ ,תמיכה וסיוע למתמודדים עם הלם-
קרב בעקבות שירותם הצבאי .מדובר במידע על דרכי הטיפול והבנת עולם הטיפול ביוצאי צבא המתמודדים
עם הלם-קרב ופוסט-טראומה .ההדרכה והמידע הניתנים באתר המרכז מכוונים להלומי-קרב ,משפחותיהם,
מעסיקיהם ולמטפלים שאינם כלולים במסגרת התוכנית הלאומית אך מטפלים ביוצאי צבא .הייעוץ הניתן
דרך האתר הוא חינמי ,ומבוסס על פרקטיקות שהוכחו כיעילות בניסויים מדעיים (נקראות גם" :טיפולים
מבוססי ראיות") .המרכז פועל לשיפור הטיפול לסובלים מפוסט-טראומה וממתחים שונים הנובעים מהלם-
קרב והוא מציע בין היתר הנחיות מומחים בנושאים כלליים העולים במהלך הטיפול .על אף זאת ,לא נראה
כי קיים הליך הכרה כמו במדינת ישראל.
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במאמר של פורבס מ 2019-הסוקר את התופעה בארה"ב 47,מצוינות אסטרטגיות שונות להעלאת המודעות
ולשיפור המעורבות בנושא .הגדלת מודעות פרטנית לצורך בטיפול ,הפחתת סטיגמה ,שימוש בשיטות
חלופיות למסירת שירותי בריאות ,שיפור הנגישות לטיפול ושיתוף משפחות ,מפקדים בצבא וקהילות,
בתפקידן וקיומן כסביבות התומכות בקבלת טיפול 48.המאמר ממליץ לערוך שינויים מערכתיים לצורך שיפור
התיאום והשילוב של שירותי הבריאות בתוך המערכות הצבאיות וכן שיפור הנגישות ,האיכות וההשקעה של
שירותים אלה .עוד נכתב כי בצבאות מסוימים מתקיימות פגישות פנים אל פנים עם אנשי מקצוע בתחום
הבריאות במטרה להקל על גילוי מוקדם ,זיהוי מקרים וטיפול במידת הצורך 49.המאמר סוקר מספר שיטות
טיפול מוכרות ושאינן מוכרות ,מוכחות באופן מדעי וכאלו שבשולי הטיפול הקונבנציונלי והלא קונבנציונלי.
רפואה מותאמת אישית ,הכוללת התאמה ספציפית לצרכים הספציפיים של אדם נחשבת כהבטחה להצלחת
הטיפול .המ אמר מציין כי בשל כך ,דרושה בחינה כיצד יש לשפר ולייעל את אופן ההתאמה של הטיפול ,כך
שתהיה בעלת היעילות הטיפולית הגבוהה ביותר 50.יש להכיר בקשיים העומדים בפני בני משפחה של יוצאי
צבא המתמודדים עם הלם-קרב .זאת משום שהרווחה המצרפית של בני המשפחה היא חלק מהמטרה בסיוע
להלומי -קרב בהתמודדות עם מצבם .במאמר מצוין כי נמצאה תמיכה מחקרית להשפעה החיובית של
המעורבות המשפחתית והעידוד המשפחתי בסיוע להלומי-קרב .נמצא כי התמיכה והעידוד מצד המשפחה
מגדילים את הסיכויים להתחלת טיפול ואת השמירה עליו במובן של המשכיות הטיפול 51.ניכר כי עיקר הסיוע
בארה"ב קשור במידע וייעוץ ,סיוע והכוונה במציאת טיפול וכן העלאת מודעות בקרב האוכלוסייה הכללית
כמו גם הספציפית ,הכוללת את ותיקי הצבא ומשפחותיהם.
בארה"ב ישנה הפרדה בין הליך הפיצוי והליך השיקום .הליך הפיצוי מצומצם וכולל הכרה בנפגעי פוסט-
טראומה בעלי פגיעה פיזית .גישת השיקום רחבה יותר ומסייעת בהענקת טיפול גם לפרטים שלא הוכרו
כנפגעים לצורך פיצוי כספי 52.עם זאת ,נראה כי לא קיים מודל מדיניות סדורה בנושא בארה"ב.
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 5.2אנגליה
באתר שירות הבריאות הלאומי של אנגליה 53,ישנה התייחסות לבריאות הנפש ופוסט-טראומה באופן כללי
אך ללא התייחסות מיוחדת ליוצאי צבא.
הסיוע הממשלתי כולל תכנית פיצויים כלכליים בגין מחלות או פציעות שנגרמו כתוצאה מהשירות הצבאי,
תשלום פנסיות וקצבאות עבור נכים או שכולים וכן תוכניות פנסיה של כוחות המילואים .בנוסף ,הסיוע עוסק
בשירותי רווחה ליוצאי הצבא ולמשפחותיהם במקרים בהם ישנן נסיבות המעלות צרכי רווחה .ישנו קו סיוע
ליוצאי צבא באנגליה המעניק ייעוץ בנוגע לתביעות וגמולי פנסיה ,הטבות ,הלוואות ומעניק ,מציאת עבודה,
הסבה מקצועית ,סוגיות בריאותיות ועוד 54.על אף האמור ,אין מספיק מידע הנוגע לסיוע ספציפי להלומי-
קרב באנגליה ונראה כי מדובר בערוץ המקשר בין יוצאי הצבא ובין ארגונים וולונטריים קהילתיים העוסקים
בנושא .בעבר ,האתר פרסם מפה ובה מגוון שירותי תמיכה וסיוע נפשיים של שירות הבריאות העולמי וארגוני
צדקה שונים ליוצאי הצבא המתמודדים עם פוסט-טראומה .עם זאת ,כיום ,המפה הוסרה כיוון שהיא אינה
רלוונטית יותר 55.לא ברור אם חוסר הרלוונטיות נוגע לנגיף הקורונה ,או שמדובר במידע שיש צורך בעדכונו.
על כל מקרה ,הסרת המפה גורמת להיעדר נגישות מידע ליוצאי צבא באנגליה .באתר ממשלתי אחר העוסק
במתן מידע בנושאים מגוונים 56,ישנה התייחסות להתמודדות עם פוסט-טראומה ,אך לא באופן ספציפי
ליוצאי צבא .עם זאת ,ישנה התייחסות לכך שהתופעה עלולה להופיע לאחר לחימה צבאית57.
נראה כי רוב פעילות הסיוע ליוצאי הצבא בתחומי הנפש מאורגנת על ידי ארגונים ועמותות עצמאיות ובתוך
הקהילה .לדוגמא ,שער הוותיקים 58,המורכב ממספר ארגונים ,כולל את הלגיון הבריטי המלכותי ואת ארגון
הצדקה של הכוחות המזוינים .אתר הוותיקים של משרד ההגנה באנגליה 59,מסייע לאנשי שירות לשעבר
בקבלת תמיכה מתאימה מממשלת אנגליה ,רשויות מקומיות ,גופים עצמאיים ומגזר הצדקה.
גם כאן ,נראה כי לא קיימת מדיניות סדורה או מודל שניתן להחיל בישראל.
 5.3איטליה
במסמך של משרד ההגנה האיטלקי נראה כי המדינה מעניקה עזרה כלכלית למי שמוגדר כחולה או נכה
בעקבות שירותו הצבאי 60.ההגדרה כוללת כל פגיעה שהורידה את רמת התפקוד .על אף שאין התייחסות
להתמודדות נפשית ,ייתכן שתחת ההגדרה הרחבה של פגיעה ברמת התפקוד יכולה להיכלל גם פגיעה נפשית.
עם זאת ,לא מדובר על סיוע נפשי ,אלא אך ורק סיוע כלכלי למי שיוכיח את ההשפעה על רמת התפקוד.
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 5.4מדינות נוספות בהן קיים שירות צבאי חובה
מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת  2017ביקש לבחון זכויות חיילים משוחררים משירות
צבאי חובה בעקבות בקשה של חברת הכנסת ענת ברקו 61.מהמסמך עולה כי מבדיקה במדינות שחל בהן חוק
גיוס חובה כגון נורבגיה ,אוסטריה ,טורקיה ,פינלנד ,יוון ושוויץ ,לא נמצאו זכויות מיוחדות לחיילים
משוחררים .במסמך זה אין התייחסות כלל לסיוע הנפשי המוענק ליוצאי הצבא.

 5.5סיכום
סקירה של המצב המדיני בעולם מעלה כי כיום לא נמצא מודל רשמי העוסק במתן סיוע למתמודדים עם
הלם -קרב כתוצאה משירותם הצבאי .לאור העובדה כי כיום ישנה מודעות מוגברת מבעבר ,נראה כי ישנו
פער בהתמודדות הממשלתית באופן גורף במדינות העולם .יש לציין כי בשונה ממדינת ישראל ,גיוס לצבא
בארה"ב ,אנגליה ומדינות נוספות הוא אינו חובה .על כן ,ישנה הפרדה מסוימת בין האוכלוסייה הכללית
לאוכלוסיית יוצאי הצבא .בישראל ,רוב האוכלוסייה האזרחית היא יוצאת צבא הנדרשת לשרת בצה"ל כחלק
מחוק גיוס חובה .על כן ,יש להתייחס לנקודה זו ולקחת בחשבון כי ייתכן שהסיוע הממשלתי בנושא נדרש
בצורה רחבה יותר כשמדובר בישראל .חשוב לציין ,כי קיים שוני גם בין מדינות בהן ישנו שירות צבאי חובה
לבין מדינת ישראל .זאת בשל אופייה הביטחוני המיוחד של מדינת ישראל ,המצריך ביטחון צבאי שוטף.
בנוסף ,השירות הצבאי בישראל אינו מסתכם בשנים אותם מעבירים החיילים בשירות סדיר .מערך
המילואים גם הוא לוקח חלק בפעילות של צה"ל ועל כן ייתכן ונזקים נפשיים והלם-קרב ייגרם במהלך שירות
מילואים .גם כאן יש להידרש לנושא באופן מיוחד בשל אופיו של השירות הצבאי שנמשך שנים רבות לאחר
השחרור משירות סדיר .נראה כי מדינת ישראל עשויה להיות חלוצה בתחום במידה ותחיל מודל של סיוע
למתמודדים עם הלם-קרב.

 .6דיון והמלצות
לסיכום ,כפי שהוצג בפרק החקיקה ,ישנו צורך מהותי בהכנסת צמד המילים "הלם קרב" לחוק לשם תיקון
ההבחנה המוטעית שנעשית היום .כמו כן ,עולה מפרק הפסיקה כי ישנה התחשבות בהכרה בהלומי הקרב
בפסיקה אך היא נעשית לאחר בירוקרטיה מסורבלת וארוכה .כמו כן מצוין כי הוועדות הרפואיות וקצין
התגמולים הקשיחו את התנאים בבדיקת הקשר הסיבתי ובטענות ההתיישנות .ולבסוף ,מבחינת משפט
משווה ,ישנו דגש חשוב ביותר על האופי המיוחד של השירות הצבאי במדינת ישראל .בו ,לא רק שמדובר
בשירות חובה ,אשר מגביר את חשיבות ההכרה ,אלא שמדובר גם בשירות שנמשך לאורך שנים רבות ולכן
הסיוע הממשלתי נדרש בצורה רחבה יותר.

" 61זכויות חיילים שמשתחררים משירות צבאי חובה – בדיקה במדינות נבחרות" (חוות דעת של מרכז המידע והמחקר של
הכנסת.)30.10.2017 ,
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/84960325-4b87-e711-80d9-00155d0a6d26/2_84960325-4b87-e711-80d900155d0a6d26_11_10592.pdf
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בנוסף לכל אלו ,בחרנו להציג מגוון נושאים נוספים הדורשים שינוי או/ו שיפור לסוגיית הלומי הקרב במדינת
ישראל :
 6.1סוגיית הטיפול הראשוני והכרתו:
של חברת
ביולי  ,2018הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם הצעת חוק הרשות לטיפול בנפגעי הלם
הכנסת שרן השכל וחבר הכנסת דאז אכרם חסון .הצעת חוק זו הציעה הקמת רשות שמטרתה העיקרית
תהיה הענקת טיפול אחיד ורציף לנפגעי הלם קרב .לפיה ,נפגעי הלם קרב ,שיפנו לרשות ,יעברו מיון ראשוני
במרכז רפואי על ידי וועדה שתורכב ממנהל מרכז רפואי ,פסיכולוג ונציג של משרד הביטחון .במסגרת הטיפול
הראשוני ,יהיו זכאים הפונים למפגשים שבועיים עם פסיכולוג ,השתתפות בסדנאות אלטרנטיביות וכן מענה
טלפוני זמין במשך כל שעות היממה .הטיפול הראשוני יארך שלושה חודשים לכל היותר (עם אופציית
הארכה) ובסופו הרשות תבצע אבחנה והערכה ותקבע לכל נפגע מהי דרגת הפגיעה שלו.
קרב62,

זיהוי מוקדם של פגיעה נפשית ,עלולה להפחית את שיעור החולים שיפתחו בעתיד הפרעת דחק פוסט-
טראומטית (להלן 63.)PTSD:לכן ,יש חשיבות להענקת טיפול ראשוני על מנת לאבחן ואף לעיתים להפחית
את עוצמת התפרצות ה PTSD-בעתיד .כיום ,ישנה יחידה לתגובות קרב (להלן :היחידה) המטפלת בחיילים
משוחררים שפנו אליה ,ללא תשלום וללא קשר לסטאטוס ההכרה שלהם .עם זאת ,הטיפול אינו קבוע ולא
ניתן בהכרח לכל מבקשיו .כמו כן ,הכרה על ידי היחידה לא בהכרח מובילה להכרה של משרד הביטחון .כך
למעשה ,פונה יכול לעבור פעמיים את תהליך ההכרה ובאחד ימצא זכאי ואילו בשני לא 64.ניתן לראות
מסיכום פגישה שנערכה ב 2009-בין מפקד היחידה לתגובות קרב ,רס"ן ד"ר אופיר לוי לבין ראש היחידה
לתביעות וקביעת זכאות באגף השיקום ,כי לא יעשה שימוש בסיכומי מפגשי הערכה שנעשים ביחידה,
במקרים של תלונות על הלם קרב שנוצר לאחר סיום מצב החירום .זאת אומרת ,שאם פונים פיתחו
סימפטומים נפשיים לאחר סיום מצב החירום או/ו האירוע ,ונבדקו או/ו הוכרו על ידי היחידה כהלומי קרב,
הדבר לא יהווה הכרה מבחינת אגף השיקום .דווקא במקרים היותר קשים ומסובכים להכרה ,אגף השיקום
לא מוכן להתבסס על חוות הדעת ועל סיכומי המפגשים כראיות או/ו כחוות דעת מומחים היכולים לעזור
לתהליך ההכרה .דבר זה יכול לגרום למפח נפש ולהחמרת המצב הנפשי בו הפונה נמצא ממילא משום שעובר
תהליך הכרה מצד אחד ,אך מצד שני ,שהוא הצד המשמעותי יותר ,הוא לא יוכר ככזה 65.כמו כן ,ממסמך
פנימי נוסף של היחידה ,עולה כי היא מאבחנת מה מקור הבעיה לשם ההיבט הטיפולי בלבד .קשה לא לתהות
מדוע הפונה צריך לעבור סדרה של בדיקות שונות גם על ידי היחידה וגם בתהליך פרוצדורלי אחר של משרד
הביטחון .לדעתנו ,יש לאחד בין שני הטיפולים השונים על מנת שלא יקרה מצב שפונה יחווה בדיקות,

 62הצעת חוק הרשות לטיפול בנפגעי הלם קרב ,התשע"ח–.2018
 63ד"ר טוביה וינברגר "הפרעת דחק חריפה  -זיהוי ,אבחון וטיפול ראשוני" ויקי רפואה (דצמבר .)2012
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%97%
_D7%A7_%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99,_%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%98
 _%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99_Acute_stress_disorder_-_diagnosis_and_primary_care
 64מתוך שיחה שנערכה עם נציגת "בשביל המחר".12/11/2020 ,
 65היחידה לתגובות קרב ,סיכום מפגש בתאריך  19/07/09עם ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות באגף שיקום ונכים במשרד
הביטחון.
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אבחנות ,שיחות פסיכולוגיות וכל היוצא בזה ויקבל הכרה מצד אחד ,אך מבחינת משרד הביטחון לא יוכר
ככזה.
לכן ,המלצתנו היא לקדם את הצעת החוק המוצגת לעיל אשר מעניקה טיפול המלווה בגורמים המקצועיים
הנכונים ביותר לטיפול בפגיעות מסוג הלם קרב לכל המבקש ,עוד לפני שלב הכרתו ,בצורה סדירה ,קבועה
ואשר תתקבל על ידי משרד הביטחון .זאת ,משום שטיפול זה יכול למנוע התפרצות עתידית או אבחון מוקדם
יותר של ההפרעה.

ב .הקמת גוף חיצוני לתהליך ההכרה:
בהמשך לנאמר בסעיף א' שהוצג לעיל ,יש צורך לשקול העברת הטיפול בהכרת הלומי קרב לגוף חיצוני
וניטרלי אשר אינו משתייך למשרד הביטחון .לפי תקנה  2לתקנות הנכים (ועדות רפואיות) 66,שר הביטחון
ממנה יושב ראש לוועדות הרפואיות אשר תפקידו הוא למנות רופאים לכל ועדה ,בהתאם לסוג הבקשה67.
במצב שכזה ,עולה החשש כי תיווצר הזדהות ,אפילו לא מודעת ,עם הגוף המממן והמפעיל אותם .לאור זאת,
ובזהירות רבה ,מוטב היה ,ולו לשם הסרת הספק ,כי התהליך ככלל ,וכן תהליך ההכרה בפרט ,יעשו על ידי
גורם ניטראלי אשר אינו מעורב ואינו מכיר מבפנים את משרד הביטחון.
ג .הארכת תקופת ההתיישנות:
בכל הנוגע לפגיעות נפשיות ,יש להאריך את תקופת ההתיישנות כך שמצד אחד לא תהיה הצפה של פניות,
אשר חלקן יכולות להיות פניות סרק ,ומצד שני לא ילכו לאיבוד בדרך הלומי קרב שצריכים לקבל הכרה
ככאלו .אנו חושבים כי בשל המורכבות המקצועית ,הארכת תקופת ההתיישנות צריכה להיעשות בשיתוף
גורמי מקצוע אשר מכירים את זמני ההתפרצות האפשריים של פגיעות נפשיות כתוצאה מאירועי קרב.
בנוסף ,יש לשקול במקרה של הארכת התיישנות על ידי קצין התגמולים ,בקשר לפגיעות נפשיות ,האם צריכה
להישאר דרישת "חבלה הרשומה" לפי ס' ( 32א) ( )1לחוק הנכים.
ד .תשלום כל התגמולים על ידי משרד הביטחון:
כפי שנאמר לעיל ,באחוזי נכות מתחת ל , 10%-תשלום המענק יהיה דרך המוסד לביטוח לאומי ולא דרך
משרד הביטחון לפי ס' ( 43א )1לחוק הנכים 68.פיליפ גולדשטיין ,נכה צה"ל ,אמר בוועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות" :מה הקשר שלי לביטוח לאומי? משרד הביטחון שלח אותי למלחמה" 69.לפיו ,ישנה חשיבות
לקבלת הסיוע והליווי ממשרד הביטחון ולא מהמוסד לביטוח לאומי משום שההרגשה האישית של נכי צה"ל
היא שהם נשלחו על ידי משרד הביטחון ,ולכן הם מצפים שהוא זה שישלם להם על הנזק הפיזי או/ו הנפשי
שנגרם להם ולא ביטוח לאומי.
לאור כל זאת ,לשם ההרגשה האישית של הלומי הקרב ולמען האמירה הכללית שבדבר ,יש לשקול ולשנות
את הסדר התשלום ,להעביר את כל מערך תשלום התגמולים תחת משרד הביטחון ,בכל אחוזי הנכות
המצויים בחוק.
 66תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,תשכ"ו.1965-
 67תקנה  3לתקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,תשכ"ו.1965-
 68חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב].
 69פרוטוקול מס'  ,152הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – נכות נפשית והלם קרב) ,התש"ס.1999-
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ה .קיצור הליך ההכרה:
בשלב הראשון לצורך ההכרה ,על הנפגע להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון ,הכוללת פירוט
מצבו ,מידע על ה"אירוע" אליו נחשף ומסמכים רפואיים המעידים על מצבו הנפשי 70.קצין התגמולים ,נדרש
לדון ולפסוק בבקשה בהקדם האפשרי 71.החוק לא מציין זמן מקסימלי לבדיקת הבקשות ,דבר היכול לגרום
להשעיות ממושכות בבדיקה ראשונית של הבקשות המוגשות .על פי חוברת "שירותים וזכאויות לנכי צה"ל"
של אגף השיקום 72,במקרה של תביעה שמאפיינה העיקרי הוא מחלה ,התביעה תטופל ב"מסלול הירוק"73
עד  9חודשים מיום הגשת החומר.
לאחר בדיקה ראשונית של "המסלול הירוק" ,ישנן מספר אפשרויות ,כגון :העברת התיק לחוות דעת רפואית,
העברה לוועדה רפואית ,דחיית התביעה ועוד 74.מיום שהכנת התיק הושלמה ,לקצין התגמולים יש  45ימי
עבודה להגיש את התביעה לוועדות הרפואיות .בתקנות הנכים (ועדות רפואיות) 75,לא מצוין תוך כמה זמן על
הוועדה להגיע להחלטה .דבר נוסף היכול להוות השתהות ולקיחת זמן רב בהליך ההכרה .כמו כן ,במקרה
וחלה החמרה במצב הרפואי ,ניתן להגיש טופס בקשת "החמרת מצב" בתנאי שעברו  6חודשים לפחות
מהוועדה הרפואית שדנה בעניין זה לראשונה 76.כפי שנאמר לעיל ,במצב של הלם קרב ,ההתפרצות יכולה
להגיע אחרי כמה שנים .לכן ,ייתכנו מקרים רבים בהם זוהתה הפרעה מועטה ,אך מספר חודשים לאחר מכן,
היא יכולה להתפרץ באופן משמעותי יותר .לכן ,הלום קרב ,אשר חלה החמרה במצבו ,יצטרך להמתין לפחות
 6חודשים מרגע ההחלטה הראשונית של הוועדה הרפואית.
על החלטה של ועדה רפואית ,ניתן להגיש ערעור תוך  45יום לוועדה רפואית עליונה 77.גם בוועדת ערעור זו,
לא מצוין זמן מקסימלי לקבלת ההחלטה .ניתן להגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי על החלטת הוועדה הרפואית
העליונה בשאלה משפטית בלבד 78,בתנאי שנעשה פגם משפטי בהחלטה .על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן
לערער ברשות לבית המשפט העליון79.
כפי שניתן להסיק מהסקירה הפסיקתית שהוצגה לעיל ,ביהמ"ש אכן מתחשב ובא לקראת מבקשי הבקשה.
עם זאת ,ניתן לראות כי במהלך תהליך ההכרה ,כפי שהוצג לעיל ,ישנם שלבים מסוימים אשר לא מצוין בהם

 70ס' ( 30א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב].
 71ס' ( 31א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[ 1959-נוסח משולב].
 72אגף השיקום "שירותים וזכאויות לנכי צה"ל" תשע"ז.2016-
https://www.shikum.mod.gov.il/InformationService/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA
%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
 73המסלול העוסק בבדיקה הראשונית של הבקשה.
 74משרד הביטחון ,הוראת אגף שיקום נכים מס' .01.20
https://www.shikum.mod.gov.il/Directives/20.01.pdf
 75תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,תשכ"ו.1965-
 76ר' לעיל ה"ש .25
 77תקנה  2לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,תשכ"ד.1964-
 78תקנה  2לתקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור) ,תשמ"ז.1987-
 79תקנה  3לתקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור) ,תשמ"ז.1987-
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זמן מקסימלי לקבלת החלטה .לכן ,יש להקציב לכל שלב זמן מסוים על מנת שהתהליך לא ישפיע באופן נפשי
על מבקש הבקשה ,אשר ממילא מצוי בתהפוכות נפש עצומות.
חשוב לציין ,כי המלצת קיצור הליך ההכרה תלוי בשיתוף הפעולה מצד הלומי הקרב .לעיתים הגשת הבקשה
מסובכת ודורשת מצידם כוחות נפש רבים וכן הבאת מסמכים רפואיים מכאן ומכאן .לכן ,מנגנון ההגבלה
של תהליך ההכרה צריך להיות מותאם למצבו של הלום הקרב ,ובהתחשב במצבו ובדרישת המסמכים שעליו
להגיש .זאת אומרת ,מכיוון והתהליך כה רגיש ומציף דברים נפשיים שונים ,יש להתחשב בזמן הענקת
המסמכים שהפונה מגיש .כלומר ,מצד אחד צריכה להיות קשיחות מבחינת הזמנים של הרשויות השונות
המטפלות בבקשה על מנת שהיא לא תתעכב .אך מצד שני צריכה להיות גמישות קלה כלפי הפונים לגבי
עמידה בדרישות הזמן.
כמו כן ,באוגוסט  ,2020נערכה ועדת משנה לעניין טיפול וסיוע לנפגעי הלם קרב 80.בוועדה זו תיאר אורן
אמסלם ,הלום קרב שהוכר לאחר  12שנה ,את תהליך ההכרה בו כ"שבעה מדורי גיהינום" .ח"כ אופיר סופר,
חזר ואמר כי חייב לשים תקרת גג לתהליך ההכרה וכי לא ייתכן שלוחמים יצטרכו להצדיק את טענתם כי
הם הלומי קרב במשך שנים על גבי שנים .לפי עו"ד ארז יער ,המתמחה בייצוג לוחמים מול משרד הביטחון,
תהליך ההכרה כנכה צה"ל לוקח בין שנה עד שנה וחצי ואף יותר .במהלכו ,בוועדות הרפואיות "מבקשים
הוכחות מתיק בית הספר ,לראות אם הפרעת בשיעורים ,כל מסמך אפשרי כדי לנסות לראות שאולי הפוסט
טראומה התחילה בגיל הגן"81.
אברהם אבוטבול ,אב להלום קרב ,תיאר את תהליך ההכרה של בנו כ"מסע עינויים" .לדבריו" :חשבתי שיש
ביני לבין המדינה הסכם שאם חס וחלילה קורה לילדים שלי משהו ,המדינה עומדת מאחוריהם והם יקבלו
את הטיפול המגיע להם ."...מדינת ישראל צריכה להחליט כי מטרת החוק אינה רק מחווה של רצון לעזור
לאזרחיה אלא כפי שאמר דוד בן גוריון ,זוהי אחריות המדינה לפרוע ,ולו במעט ,את חובה כלפי אותם אלו
שיצאו ,בהוראתה למלחמה ,בריאים בגופם ובנפשם ואילו חזרו ממנה פצועים ופגועים בגופם אך בעיקר
בנפשם .לכן ,יש לעשות את כל הנדרש על מנת להקל על הבירוקרטיה המסורבלת באמצעות הארכת תקופת
ההתיישנות ומחיקת דרישת ה"חבלה רשומה" .בנוסף ,יש לקצר את תהליך ההכרה באמצעות קביעת זמנים
מוגדרים לכל שלב בו .כמו כן ,מומלץ לשנות את החוק כך שלא יכניס בתוכו את הלומי הקרב תחת כאלו
הסובלים ממחלת נפש ובכך גם לשקם את התיוג החברתי שלהם .והכי חשוב ,הענקת טיפול ראשוני ומיידי
גם לאלו אשר עדיין לא הוגדרו כהלומי קרב על מנת לעזור ואף למנוע את התפרצות הפרעת בתר-חבלתית.

 80פרוטוקול מס'  1מישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,תש"פ.2020-
 81פרוטוקול מס'  15מישיבת ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,התש"פ.2020-
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מסמך זה נכתב ע"י :ראש הצוות – יונתן קהלני ,הדס כהן ,עדי לביא ,תמרה פאפו וגל חנאי.
נבדק ואושר לפרסום ע"י :זוהר זמיר וים פריש.
אושר לפרסום ע"י :מטר בן ישי ,מנכ"ל "עומק".

