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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת:

הצעת חוק דיווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על פעילות אגף שיקום נכים ואגף משפחות 
והנצחה במשרד הביטחון )תיקוני חקיקה(, התש"ע–2010 *

 
תיקון חוק הנכים 

)תגמולים ושיקום(
בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט–1959 ]נוסח משולב[ 1, אחרי סעיף 45א יבוא: 1 

"דיווח לוועדת 
החוץ והביטחון של 

הכנסת

הביטחון 45ב  במשרד  נכים  שיקום  אגף  וראש  הביטחון  שר  )א( 
ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת כל שנה, 

על כל אלה:

תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;  )1(

אופן חלוקת תקציב האגף;  )2(

פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;  )3(

שקדמה  בשנה  האחרונים  החודשים  ששת  לגבי   )4(
לדיווח – עמידה ביעדי האגף, יישום תכנית העבודה שלו 

ומימוש תקציבו;

כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת   )5(
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

לוועדת  ידווח  הביטחון  במשרד  נכים  שיקום  אגף  ראש  )ב( 
דיווח  כל  לאחר  חודשים  שישה  הכנסת,  של  והביטחון  החוץ 
כאמור בסעיף קטן )א(, על העמידה ביעדי האגף, יישום תכנית 
הדיווח  מאז  שחלפה  בתקופה  תקציבו  ומימוש  שלו  העבודה 
האחרון לפי סעיף קטן )א(, וכן על כל עניין אחר הקשור לפעילות 

האגף, לפי דרישת הוועדה "

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לעגן בחקיקה 
האגפים  פעילות  על  הביטחון  משרד  של  דיווח  חובת 
היוזמה  שכולות   ובמשפחות  בנכים  בטיפול  העוסקים 
להצעת החוק עלתה בדיוני צוות הבדיקה של ועדת החוץ 
והביטחון לבחינת תפקוד אגף שיקום נכים ואגף משפחות 

והנצחה במשרד הביטחון 

חודשים מספר לאחר הקמת מדינת ישראל, כשהציג 
ראש הממשלה ושר הביטחון דאז דוד בן־גוריון את הצעת 
אמר:  הוא  התש"ט–1949,  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  חוק 
"מלחמת החירות של צבא הגנה לישראל לא היתה כולה 
זרועה נחת, נצחונות וכיבושים  היה גם צד שני למטבע  
הנוער  מתפארת  ואלפים  מאות  נפלו  יקר     מחיר  שולם 
שלנו    אך החללים הם רק חלק מהאבדות  רבים נשארו 
אבר   – יקר  מחיר  שילמו  הם  גם  אך  בחיים,  לשמחתנו 

לשחרור  עזרו  שבגופם  לאלה,  חייבים  ]ש[אנו  החי     מן 
האומה והמולדת: חוק על תגמול ושיקום לנכי המלחמה   " 
)דברי הכנסת התש"ט, עמ' 1572(  החברה הישראלית חבה 
חוב מוסרי לאלה ששילמו מחיר יקר בחייהם, בגופם או 

בבריאותם למען ביטחון המדינה ואזרחיה  

באמצעות הליך מוסדר וקבוע של פיקוח ובקרה על 
בתגמולים  העוסק  הביטחון,  במשרד  נכים  שיקום  אגף 
במהלך  שנפגעו  הביטחון  מערכת  אנשי  של  ושיקום 
הביטחון,  במשרד  והנצחה  משפחות  אגף  על  שירותם, 
חללי  של  משפחותיהם  של  ובשיקום  בתגמולים  העוסק 
אגפים  על  הממונה  הביטחון,  שר  ועל  הביטחון,  מערכת 
אלה, ניתן יהיה לסייע בהגשמת חזונו של דוד בן־גוריון 
נכי  כלפי  ישראל  מדינת  של  המוסרי  החוב  את  ולפרוע 

מערכת הביטחון והמשפחות השכולות 

הצעת חוק מס' פ/1832/18; הועברה לוועדה ביום כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(   *

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשס"ח, עמ' 82   1

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 343, ב' באב התש"ע, 2010 7 13



231

תיקון חוק משפחות 
חיילים שנספו 

במערכה )תגמולים 
ושיקום(

סעיף 2  אחרי  התש"י–1950 2,  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  בחוק 
36א יבוא:

"דיווח לוועדת 
החוץ והביטחון של 

הכנסת

שר הביטחון וראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון 36א1  )א( 
ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת כל שנה, על 

כל אלה:

תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;  )1(

אופן חלוקת תקציב האגף;  )2(

פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;  )3(

שקדמה  בשנה  האחרונים  החודשים  ששת  לגבי   )4(
לדיווח – עמידה ביעדי האגף, יישום תכנית העבודה שלו 

ומימוש תקציבו;

כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת   )5(
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

ידווח  הביטחון  במשרד  והנצחה  משפחות  אגף  ראש  )ב( 
לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שישה חודשים לאחר כל 
דיווח כאמור בסעיף קטן )א(, על העמידה ביעדי האגף, יישום 
מאז  שחלפה  בתקופה  תקציבו  ומימוש  שלו  העבודה  תכנית 
הדיווח האחרון לפי סעיף קטן )א(, וכן על כל עניין אחר הקשור 

לפעילות האגף, לפי דרישת הוועדה "

מוצע לקבוע כי שר הביטחון, ראש אגף שיקום נכים 
וראש אגף משפחות והנצחה ידווחו על פעולות האגפים 
הוועדה(,   – )להלן  הכנסת  של  והביטחון  החוץ  לוועדת 
הביטחון  משרד  על  הפיקוח  שלה  העניין  תחומי  שבין 
ויחידותיו  בתחילת כל שנה יוצג דיווח על תכנית העבודה 
חלוקת  אופן  על  ויעדיהם,  הבאה  לשנה  האגפים  של 
פיהם  שעל  והמדדים  האגפים  פעילות  על  תקציביהם, 
היא נבחנת, על עמידה ביעדי האגפים ועל יישום תכניות 

העבודה שלהם ומימוש תקציביהם לגבי ששת החודשים 
האחרונים בשנה שקדמה לדיווח  כמו כן, מוצע לקבוע כי 
חודשים  שישה  לוועדה  ידווח  האגפים  מראשי  אחד  כל 
לאחר הדיווח השנתי על העמידה ביעדי האגפים, יישום 
תכניות העבודה שלהם ומימוש תקציביהם בתקופה שמאז 
על  דיווח  לדרוש  רשאית  תהא  הוועדה  השנתי   הדיווח 

עניינים נוספים הקשורים לפעילות האגפים 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התש"ע, עמ' 399   2

 חברי הכנסת: ישראל חסון, משה )מוץ( מטלון, חיים כץ, איתן כבל, יריב לוין, אריה ביבי, דב חנין,
שלמה מולה, נסים זאב, אורי אורבך, ציון פיניאן, אריה אלדד

סעיף 2  אחרי  התש"י–1950 2,  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  בחוק 
36א יבוא:

תיקון חוק משפחות 
חיילים שנספו 

במערכה )תגמולים 
ושיקום( "דיווח לוועדת 

החוץ והביטחון של 
הכנסת

שר הביטחון וראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון 36א1  )א( 
ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת כל שנה, על 

כל אלה:

תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;  )1(

אופן חלוקת תקציב האגף;  )2(

פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;  )3(

שקדמה  בשנה  האחרונים  החודשים  ששת  לגבי   )4(
לדיווח – עמידה ביעדי האגף, יישום תכנית העבודה שלו 

ומימוש תקציבו;

כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת   )5(
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

ידווח  הביטחון  במשרד  והנצחה  משפחות  אגף  ראש  )ב( 
לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שישה חודשים לאחר כל 
דיווח כאמור בסעיף קטן )א(, על העמידה ביעדי האגף, יישום 
מאז  שחלפה  בתקופה  תקציבו  ומימוש  שלו  העבודה  תכנית 
הדיווח האחרון לפי סעיף קטן )א(, וכן על כל עניין אחר הקשור 

לפעילות האגף, לפי דרישת הוועדה "
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