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 כללי

מעניק לפדויי השבי, כהגדרתם בחוק, )להלן: "החוק"(  2005 - התשס"ה ,חוק תשלומים לפדוי שבי .1
   זכאות לתשלומים בתנאים המנויים בחוק.

מבטל את ההתיישנות עבור פדויי שבי, ומאפשר גם למי שנפלו  9.3.10תיקון התש"ע לחוק מיום  .2
 בשבי לפני קום המדינה לקבל הכרה כפדויי שבי. 

גם לבני הזוג של נופלים בשבי אשר נפטרו ולא הספיקו  מאפשר 22.3.11תיקון התשע"א לחוק מיום  .3
 התשלום. לממש את זכותם לפי החוק, להגיש בקשה ולקבל את

 האחריות לביצוע החוק היא על שר הביטחון. .4

 
 מטרה

ודה מטרת הוראה זו להגדיר את תחומי האחריות והסמכות של הגופים השונים, וכן את נהלי העב .5
 למימוש הזכאות של פדויי השבי

 

 אחריות

 אחריות לאמ"ש .אכ"ס, את"ק, ומלמ"ב אחראים לביצוע הוראה זו, כל אחד בתחומו , גית"ם,אמ"ש .6
 מטה להוראה זו.

 
 הגדרות

 בהוראה זו יוגדרו: .7

 . 1כהגדרתם בחוק בסעיף  - פדוי שבי, שירותי ביטחון, שירות בכוחות הביטחון, שירות צבאי .א

הכלילה את שירותם של מתנדבים תושבי היישוב היהודי בארץ  6.9.09אכרזת שר הביטחון מיום 
 צבאי" לעניין החוק.ישראל, בצבא הבריטי ובמלחמת העולם השנייה, כ"שירות 

 .15.11.05 -יום מיום פרסום החוק 90 - יום תחילת החוק לצורך הגשת בקשות - יום התחילה .ב

 .1.1.04 - היום הקובע לתחילת חישוב גובה התשלומים - היום הקובע .ג

 שיטה

 קריטריונים להכרה בפדוי שבי

 לחוק. 2הקריטריונים מפורטים בסעיף  .8
 

 הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי

-ידי "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" )להלן: הוועדה(. הוועדה תמונה על-אדם יוכר כפדוי שבי על .9
 ידי שר הביטחון. הרכבה ומענה יפורסמו ברשומות.
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 הרכב הוועדה יהיה כלהלן: .10

 יו"ר -ש                                                                    אמ" ר'
 

 נציג צה"ל או נציג שירות הביטחון הנוגע בדבר, או נציג   
 חבר -משטרת ישראל לפי העניין                                            

 
 חבר -  נציג ציבור                                                                

הפונים )הכול לפי העניין( יוגשו לוועדה על  עמדות צה"ל, שירותי הביטחון והמשטרה באשר לבקשות .11
ידי נציג הגוף הנוגע בוועדה ובאחריותו. העמדות תכלולנה, לפי הצורך, את התנגדות ר' אכ"א, או 

 ג' לחוק. 2נציגי הגופים האחרים לבקשה כאמור בסעיף 

 3 -הוועדה תיתן את החלטתה בעניין הכרה באדם כפדוי שבי מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ .12
 חודשים מיום קבלת הבקשה.

 ג' לחוק. 3הוועדה תקבע נהלים פנימיים לעבודתה, כאמור בסעיף  .13
 

 הערכת משהב"ט ליישום החוק

 אחראי(.ה :אחראי ליישום החוק במשהב"ט )להלן ר' היחידה לרווחה ת"ש וגמלאות .14

את הנתונים האחראי ינהל מאגר מידע של מגישי בקשות לקבלת הכרה כפדוי שבי שיכלול, לפחות,  .15
 הבאים:

 יום קבלת הבקשה. .א

 פרטים מזהים של המגיש .ב

 תאריך לידה .ג

 שם בן/ת זוג )לרבות ידוע/ה בציבור( .ד

 מספר חשבון בנק .ה

 הגוף בו שירת בעת הנפילה בשבי .ו

 נסיבות הנפילה בשבי .ז

 תאריך נפילה בשבי )מדויק ככל האפשר(. .ח

מספיקה  - יום 14אם מעל ל מספר ימים מדויק,  - יום 14סה"כ ימי שהייה בשבי )אם מתחת ל  .ט
 יום( 14ג, כי אורך השבי היה מעל הצהרה כללית של ארגון יצי

 א' לחוק. 4מסמכים המאשרים את הנפילה בשבי, כאמור בסעיף  .י

 החלטת הוועדה. .יא

 בקשות להכרה כפדוי שבי

החוק, ואת הצורך בהגשת האחראי יפרסם בעיתונות, ובכל מקום אחר הנראה לו, את עצם קיום  .16
 יפנה את הזכאים לכתובות לקבלת טופסי בקשה. בקשה, וכן

 י' לעיל. -א' 15את הפרטים המנויים בסעיף  לפחות,בטפסים ידרשו המבקשים למלא,  .17
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הבקשות תשלחנה אל האחראי, שיעבירן להחלטת הוועדה. אם חסרים מסמכים המעידים על נפילה  .18
לשם כך ייעזר האחראי, בעת הצורך, בשבי יפעל האחראי להשיגם לפני הגשת הבקשה לוועדה. 

 בנציג הגוף הנוגע בוועדה, ובכל דרך יעילה אחרת/נוספת שימצא לנכון.

 ישלח האחראי הודעה על ההכרה.  -ידי הוועדה-למבקש שבקשתו הוכרה על .19

ההכרה בצירוף הודעה על -ישלח האחראי הודעה על אי -למבקש שבקשתו לא הוכרה ע"י הוועדה  .20
 ההחלטה בפני בית משפט לעניינים מינהליים. האפשרות לערער על

 תשלום לפדוי שבי

הנחיות בעניין אופן חישוב גובה התשלום, מניעת העברת הזכות לתשלום, הוראות מיוחדות לעניין  .21
מפורטות  - התשלום, וזכאות בן זוג של פדוי שבי שנפטר לתשלום במשך שנה מיום הפטירה

 ב לחוק.11-ו 5-8בסעיפים 

את זכאות בן זוג של פדוי שבי שנפטר, לתשלום, ויתייעץ עם היועמ"ש למעהב"ט אם  האחראי יקבע .22
 יש צורך בכך.

בקרה שוטפת על מבוצע במערכת. אכ"ס/חט' חשבונות קרן חימ"ש מבצע  חישוב גובה התשלומים .23
 החישובים והתשלומים.

 התשלום יבוצע בהעברה לחשבון הבנק, בהתאם להוראות אכ"ס. .24

 יבוצעו באחריות אכ"ס. ,פיקוח תקציביו הכספי, רישום חשבונאיטי הביצוע פר .25

אכ"ס ואגף תקשוב וניהול מערכות מידע אחראים להמשך העברת הכספים לפדויי השבי הזכאים גם  .26
 בשעת חירום.

 תקצוב

תקציב זה  בניהול גית"ם אמ"ש כחלק מתקציב לתקציב המענקים יוקצה סעיף תקציבי ייחודי לנושא, .27
 ינוהל בנפרד מתקציב האגף לניהול ההון האנושי השוטף.

במידה ויהיו זכאים  מהמשטרה ומשירותי הביטחון לדרישה להשתתפות בתקציב אחראי את"ק .28
 במקרה שיוחלט על כך.ו מגופים אלו

, בהתאם למספר הזכאים של משרד  השתתפות למשרד רה"מ, לשם קבלת גית"םאחת לשנה פונה  .29
 באותה שנה.רה"מ 

 ביטחון

 .14.03ראה המ"ב  .30

 נהלים פנימיים

אכ"ס ואגף תקשוב וניהול מערכות מידע, כל אחד בתחום אחריותו, יקבעו במידת הצורך , אמ"ש .31
 נהלים פנימיים לתפעול הנושא, המבוססים על החוק ועל הוראה זו.
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 נספח א'

 לחץ כאן – 2005-בחוק תשלומים לפדויי שבי, תשס"הלעיון 
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