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29/11/2020 
 "ג/כסלו/תשפ"אי

 11380 סימוכין:
 לכבוד, 

 ח"כ ישראל כץ  ר,שר האוצ
 

 2020התשפ"א  -השכר הממוצע )הוראת שעהחוק  –התנגדות לתזכיר חוק מטעם משרד האוצר  הנדון:
 

 דין נפגע או בן משפחה כדין נכה לפי חוק הנכים-1970בה, התש"ל איפעולות חוק התגמולים לנפגעי ל 8סעיף אם לבהת .1
ין כל חיקוק אחר המעניק טובת ישפחה כמשמעותו לפי חוק משפחות החיילים והתקנות לפיו לענמ-והתקנות לפיו או בן
 .הנאה, פטור או הנחה

 
יבה, המאגד בתוכו את כלל נפגעי פעולות אבמדינת ישראל הארגון היציג , פעולות איבה נפגעיארגון הנני פונה אלייך כיו"ר  .2

ם אנו מצטרפיובני משפחותיהם איבה  ותנפגעי פעול 16,000בשם  -, נכים ואלמנות /יםמשני הורים כולים, יתומיםהורים ש
להלן: ) . 2020התשפ"א  -השכר הממוצע )הוראת שעהחוק  –חוק מטעם משרד האוצר לתזכיר  "ללהתנגדות ארגון נכי צה

 התזכיר"( 
 

( בהתאם לחוק הנכים) מעדכניםלא ומשרד האוצר משרד הביטחון בלתי סבירה שהמוסד לביטוח לאומי, מזה תקופה ארוכה ו .3
  .צמודים למדדאמורים להיות אשר  ונכי צה"ל של נפגעי פעולות איבה התגמוליםאת 

 
דשים אפריל י שנה בחול אמורים להתעדכן אוטומטית מדי חצהתגמולים המשולמים לנפגעי פעולות איבה ולנכי צה" .4

 ואוקטובר. 
 

ים הובאו לאישור ועדת העבודה הבריאות והרווחה צווים ותקנות לעדכון תגמול 2020בר חודש נובמברק  ,באופן בלתי מידתי  .5
 ! 2019אוקטובר -חודשים אפרילווים ותקנות לעדכון תגמולים לוכן צ 2018ואוקטובר  פרילאחודשים של 

 
 

גמולים המשולמים לנפגעי פעולות איבה ולנכי צה"ל תלעדכן את הו 9.11.2020מיום  לבקשת ארגון נכי צה"ל להצטרףנבקש  .6
אשר פורסם לאחרונה ע"י הלמ"ס כמדד סופי המבטא את השינויים במדד השכר  2020חודש אפריל בהתאם למדד 

  ! 13.5%של  מדד בשינוימדובר  –חצי השנה שקדמה בבסקטור הציבורי 
 

 2020 דצמברהמדד לחודש להקפיא את המבקש תזכיר מהנוסף נבקש להחריג את נפגעי פעולות איבה ואת נכי צה"ל וב .7
אשר כ 2021-ו 2020לשנים  2020בעד מדדי  לנפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל התגמוליםלהקפיא את  ופועל יוצא, מבקש

 ואילך.  2022אה יהווה את מדד הבסיס לצורך עדכון התגמולים השנת המדד הסופי שיפורסם לאחר תום תקופת ההקפ
 

 ע לצמיתות בנפגעי פעולות איבהעלול לפגודבר מפני שה בהסכם ולא בחוק ולסיום, נבקש לקבוע כי הוראות התזכיר ייקבעו .8
 יהפכו לקבועות. ת יהיו זמניות הן ובמקום שההוראו"ל ובנכי צה

 
 . הכלכליל וחומר בפן תחומי החיים קמקשיים רבים בכל באוכלוסיות מוחלשות הסובלות מלכתחילה מדובר יש לזכור כי  .9

. רוב הנפגעים החיים לא חזרו למסלולם שכולה, במשפחהגיעה בין אם מדובר בנכה פעולות איבה ובן אם מדובר מרגע הפ
בנפגעי פעולות איבה ובנכי נה פגע פגיעה ישירה וובמיוחד בחודשים אלה, משבר הקורלהשתקם מפגיעתם מתקשים מאוד 

ן תגמוליהם של נפגעי פעולות איבה עיכוב בעדכו כל .עד כדי בלתי אפשרי ודרכם בחזרה למעגל העבודה קשה מנשואצה"ל 
 במדינת ישראל!  נפגעי פעולות איבהאלפי של ובשיקומם וקשה בחייהם פוגע פגיעה מהותית 

 
ע"מ שנוכל להביאם לאישור ועדת העבודה, הרווחה  2020ידי לפעול לעריכת צווים ותקנות למדד אפריל נבקש, באופן מ .10

חוק  –לתזכיר חוק מטעם משרד האוצר ארגון נכי צה"ל  לנייר העמדה של התנגדותלהצטרף וכן נבקש  והבריאות של הכנסת
 ( 2020התשפ"א  -השכר הממוצע )הוראת שעה

 בברכה,
 

 אייבי מוזס,
 יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה

 ישראל במדינתהארגון היציג 
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 עו"ד עידן קלימן -יו"ר ארגון נכי צה"ל
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