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 הביטחון משרד נגד תביעה שתלהג מדריך 
 

 

כל חייל/חיילת שנפגעו במהלך שירותם הסדיר ו/או חייל/חיילת מילואים 
משרד הביטחון לאחר שחרורם שנפגעו אף הם, יכולים להגיש תביעה כנגד 

 חודשים טרם השחרור(. 3-4מהשירות הצבאי ו/או סמוך לשחרור )כ

 התביעה מוגשת נגד משהב"ט ולא נגד צה"ל -חשוב 

 

 

ככלל, אירוע חבלתי הוא אירוע שניתן להגדיר אותו בזמן  – חבלה
ובמקום. אם נחבלתם במהלך שירותכם הצבאי והגורם לחבלה הוא 

 ניתן להגיש תביעה להכרת זכות נכות. –השירות הצבאי 

 חבלה. -נכנסת  להגדרת המונח  פוסט טראומהראוי לציין כ גם חבלת 

ביכולתכם להוכיח כי  אם חליתם במהלך השירות הצבאי ויש -  מחלה
ניתן להגיש תביעה להכרת  -תנאי השירות הצבאי הם הגורמים למחלה

 זכות.

 

 

תביעה תוגש על טופס ייעודי הניתן להורדה מאתר האינטרנט של אגף 
 /https://shikum.mod.gov.il –השיקום 

חשוב למלא את טופס התביעה בתשומת לב רבה ולדייק בפרטים 
 הנכתבים בה.

  

 

מי יכול להגיש 
תביעה נגד 
 משהב"ט

בגין אלו פגיעות 
 ניתן להגיש תביעה

 

 

 

 

 

 הגשת אופן
 התביעה
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  הנכם נדרשים למלא פרטיים אישיים.  – חלק "א"בחלק הראשון של הטופס 

 

הנכם נדרשים למלא פרטים אישיים  – חלק "ב"בחלק השני של הטופס 
 אודות שירותכם הצבאי.

 

הינו החלק החשוב ביותר בתביעה שבו  – חלק "ג"חלק שלישי של הטופס 
הנכם נדרשים למלא את הפרטים והנסיבות בגינן נחבלתם בשירות. חשוב 

מאד למלא את החלק הזה של התביעה בתשומת לב רבה ולוודא שאין 
סתירה בין האמור בו לבין המסמכים הרפואיים הנדרשים להגשת 

ב מאד, לבקש התביעה ו/או לעדויות אחרות אותן הגשתם. לפיכך, חשו
טרם הגשת התביעה, כדי  (CPRולקבל העתק מלא של תיק המרפאה )

שתוכלו לרענן את זכרונכם באירועים הנוגעים לתביעה. בעניין זה חשוב 
, למרות שלעיתים 2שלא להזדרז ולהגיש את התביעה באמצעות ר"מ 

ינסו לשכנע אתכם כי יהיה בכך לזרז את הטיפול בתביעה וכד'. אין צורך 
חשוב לזכור כי ר"מ הר במחיר של הגשת התביעה באופן שאינו מיטבי. למ

 אינם מייצגים אתכם בתביעה!!  2

עוד נדרש ממכם למלא את פרטי העדים לאירוע הנטען. חשוב לוודא כי 
העדים שהנכם מציינים אכן היו עדים לאירוע ויכולים למסור את הגרסה 

 שפרטתם בטופס התביעה.

 

הנכם נדרשים לצרף את כל  -לטופס התביעה   חלק "ד" לחלק הרביעי
הנתבעת, כמו גם יש לציין את  חבלההמסמכים הרפואיים הרלוונטים ל

 המוסדות הרפואיים בהם טופלתם.

  

 חבלה 
 אופן מילוי 

טופס תביעה 
 להכרת זכות 
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 לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 )צילום ת.ז וספח )במקרה של ת.ד. יש לצרף גם רישיון נהיגה  

  כל המסמכים שברשותכם הנוגעים לחבלה וכן מסמכים רפואיים
אודות  מצבכם הרפואי טרם הפציעה/השירות )באמצעות המצאת העתק 

תיק רופא ילדים וכן תיק רופא מקצועי מתחום החבלה –מתיק קופ"ח 
 אודות מצבכם העדכני.עליה הוגשה התביעה( וכן מסמכים 

 .דו"ח פציעה חתום, במידה וקיים 

 .אישור עובדתי מהיחידה שלכם בדבר נסיבות החבלה 

 .תצהיר שיעיד על נסיבות החבלה חתום בפני עו"ד או בימ"ש 

 .כל מסמך נוסף שיהיה בכך לסייע בבירור תביעתכם 

 

פגיעה שהחמירה בשירות חשוב לציין כי ניתן אף להגיש תביעה בגין 
ויש למלא אחר ההוראות המפורטות לעיל, בשינויים  בעקבות חבלה

 המחוייבים.

 

 

  

 מסמכים איזה
 לצירוף נדרשים

 - התביעה
 חבלה

 חבלה
שעלי   מסמכים

  תביעהל לצרף
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הנכם נדרשים למלא פרטיים  – חלק "א"בחלק הראשון של הטופס 
 אישיים. 

הנכם נדרשים למלא פרטים אישיים  – חלק "ב"בחלק השני של הטופס 
 אודות שירותכם הצבאי.

הינו החלק החשוב ביותר בתביעה  – חלק "ג"חלק שלישי של הטופס 
שבו הנכם נדרשים למלא את הפרטים והנסיבות בגינן הופיעה מחלתכם 

במהלך השירות ועקב השירות. חשוב מאד למלא את החלק הזה של 
ן סתירה בין האמור בו לבין התביעה בתשומת לב רבה ולוודא שאי

המסמכים הרפואיים הנדרשים להגשת התביעה ו/או לעדויות אחרות 
אותן הגשת. לפיכך, חשוב מאד, לבקש ולקבל העתק מלא של תיק 

טרם הגשת התביעה, כדי שתוכלו לרענן את זיכרונכם  (CPRהמרפאה )
 באירועים הנוגעים לתביעה. 

, 2את התביעה באמצעות ר"מ בעניין זה חשוב שלא להזדרז ולהגיש 
יאמר כי יהיה בכך לזרז את הטיפול בתביעה ועוד. אין למרות שלעיתים 

חשוב לזכור צורך למהר במחיר של הגשת התביעה באופן שאינו מיטבי. 
 אינם מייצגים אתכם בתביעה!!  2כי ר"מ 

חלק "ג"" נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון עליכם לפרט פרטים אודות 
: מהי המחלה בגינה הנכם תובעים, מתי החלו תסמיני המחלה, המחלה

מתי אובחנתם לראשונה במחלה, מה מצבכם נכון ליום הגשת התביעה. 
בחלק השני הנכם נדרשים לפרט מהם הגורמים,  בשירות הצבאי, 

 שלדעתכם גרמו להופעת המחלה שהנכם סובלים ממנה. 

היכולים להעיד  עוד נדרש ממכם למלא את פרטי העדים, אם ישנם,
ולאשר את העובדות שאותן פרטתם. חשוב לוודא כי העדים שהנכם 

מציינים אכן היו עדים לאירועים ויכולים למסור את הגירסה שפרטתם 
  בטופס התביעה.

הנכם נדרשים לצרף את כל  -לטופס התביעה   חלק "ד" רביעילחלק ה
למחלה הנתבעת, כמו גם יש לציין את  המסמכים הרפואיים הרלוונטים

 המוסדות הרפואיים בהם טופלתם.

 

  

 

 מחלה 
טופס  אופן מילוי 

תביעה להכרת 
 זכות 
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 לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 וספח עודת זהותצילום ת 

  כל המסמכים הרפואיים והאחרים שברשותכם הנוגעים למחלה וכן
מסמכים רפואיים אודות מצבכם הרפואי טרם השירות )באמצעות 

תיק רופא ילדים וכן תיק רופא מקצועי –המצאת העתק מתיק קופ"ח 
מתחום המחלה עליה הוגשה התביעה( וכן מסמכים אודות מצבכם 

 העדכני.

 דבר תנאי שירותכם הצבאי שגרמו אישור עובדתי מהיחידה שלכם ב
 לטענכם את הופעת המחלה.

  תצהיר שיעיד על תנאי השירות שלטענכם גרמו להופעת המחלה
 חתום בפני עו"ד או בימ"ש.

 .כל מסמך נוסף שיהיה בכך לסייע בבירור תביעתכם 

 

מחלה שהחמירה במהלך חשוב לציין כי ניתן אף להגיש תביעה בגין 
למלא אחר ההוראות המפורטות לעיל,  ויש השירות ועקב השירות
 בשינויים המחוייבים.

 

 

 

 

  

אלו מסמכים 
נדרשים לצירוף 

 מחלה - התביעה

 

 מחלה

שעלי   מסמכים
  תביעהל לצרף
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 הערות חשובות ומענה לשאלות נפוצות
 

יש להיזהר ולא ללכת שבי אחרי "איומים" ולחצים שמופעלים לעיתים 
שינסו לשכנע אתכם כי חשוב שהתביעה תוגש  2ע"י מי מנציגי ר"מ 

באמצעותם מאחר וכך התביעה תטופל באופן מהיר יותר וסיכויי התביעה 
ההפך הוא  –אין הדבר כך  –טובים יותר אם התביעה תוגש באמצעותם 

הנכון. ברוב המקרים, מי שממלא בפועל את טופס התביעה היא חיילת 
 צעירה ואינה מנוסה שאין לה כל ידע בניהול ההליכים מול משהב"ט.

 

 

עם הגשת התביעה, יש לדרוש לקבל אישור לטיפול רפואי ע"ח משהב"ט 
עים. למרות שקבלת האישור הטיפול הינו בגין המחלה/חבלה שבגינה תוב

זכות הקבועה במפורש בחוק, משהב"ט לא יוזם הנפקת אישור כזה, אם 
 לא נתבקש ממנו לאשר טיפול במפורש.

 

 

, שבגינה השתחררתם מהשירות ואין חבלהבמקרה של הגשת תביעה בגין 
לכם יכולת לעבוד )בגלל תקופת שיקום וכד'( ויש בידיכם אישור לחופשת 

תקנות  –ניתן לבקש, עם הגשת התביעה, תגמולי תט"ר  –ימי "ג"  -מחלה
טיפול רפואי שמשמעותן, קבלת תגמולים כמו "חופשת מחלה" כל עוד 

רופא. חשוב לציין כי אם אינכם יכולים לעבוד בגלל החבלה ובאישור ה
התביעה נדחית, תאלצו להחזיר את התגמולים שקיבלתם. התגמול ניתן 

עוד טרם ההכרה ובמקרים בהם סבור קצין התגמולים כי סיכויי התביעה 
טובים ויש הצדקה למתן התט"ר, אולם וכאמור, רק במקרה של תביעה 

 בגין חבלה.

  

 2ר"מ 

 זכאי אני האם
 לטיפול לאישור

 רפואי?

 זכאי אני האם
 טיפול לתקנות

 ר"תט – רפואי
 בכלל זה ומה
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 שנים עם שחרור.  3תביעה מתיישנת  חשוב לציין כי

כדאי להגיש את התביעה בתוך שנה מהשיחרור כי אם תהיו זכאים 
לתגמולים, בנסיבות אילו, תקבלו את התגמולים החל ממועד שיחרורכם 

 מהצבא.

 

 

 

 

 

 

 זכויות הנכה נקבעות בהתאם לגובה הנכות שתקבע.

  מעניקות הכרה "עקרונית" בלבד ללא  - 9%-1%נכות בשיעור של בין
חודשים  6כל זכויות מלבד האפשרות להגיש בקשה להחמרת מצב כל 

 ממועד הוועדה האחרונה.

  יקבל הנכה מענק חד פעמי ,ללא  - 19%-10%נכות בשיעור של בין
קבלת זכויות נוספות , גם לא טיפול רפואי על חשבון משהב"ט. וכן הנכה 

 חמרת מצב, כאמור לעיל.יהיה זכאי להגשת בקשה לה

  נכה מן המניין"  הזכאי לתגמול  –ומעלה  20%נכות בשיעור של"
חודשי, טיפולים ע"ח משהב"ט וקשת של זכויות בהתאם לגובה הנכות 

 שנקבעה לו. כן יהיה זכאי להגיש בקשה להחמרת מצב, כאמור לעיל.

  

   

מהי תקופת 
 ההתיישנות

 מהן זכויותיי


