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זיקנה

جمعية القانون في خدمة الشيخوخة

תקדימית

חדשות ,תקדימים וחידושים משפטיים בתחום המשפט והזיקנה
כרך  7גיליון 3

יולי 2102

משולחן העמותה
הליכים משפטיים -והפעם גם שתי הצלחות!
העמותה הגישה עתירה לבג"צ  9911291בעניין פלונית נגד משרד הרווחה ,משרד הבריאות
והקרן לטיפול בחסויים והצליחה ,בצו זמני ,להשאיר את האישה החסויה בביתה – כזכור
העמותה עתרה בשמה של אישה כנגד הוצאתה בצו לפי חוק הגנה על חוסים למחלקה סגורה
לתשושי נפש בבית אבות .פלונית המתקיימת בעלת הכנסה נמוכה אינה יכולה עוד לשלם עבור
המטפלת הביתית הצמודה ועל כן רשויות הרווחה מבקשים להעבירה למסגרת מוסדית
לצמיתות .העמותה מייצגת את עניינה של פלונית שהוא עקרוני וסיפור של רבים אחרים לפיהם
המדינה מוכנה לממן "קוד" את עלות השהות בבית אבות על סך כ ₪ 91,111 -אך אינה מוכנה
להשלים את הסכום החסר לפלונית כ ₪ 0,411 -כדי להמשיך ולהתגורר בביתה ולקבל טיפול
ההולם את צרכיה .בית המשפט העליון קבע בצו זמני שמשרד הרווחה ועיריית חיפה יממנו
באופן מלא את כל שהותה במרכז היום .כמו כן הצלחנו להעלות משמעותית את הכנסותיה
באלפי שקלים לחודש בזכות המעבר מגמלת סיעוד לגמלת שירותים מיוחדים .כעת ,בית
המשפט העליון ביקש מהמדינה להודיע בתוך זמן קצר איזה פתרון נמצא עבור פלונית כדי
להשאירה בביתה ולא להעבירה לבית אבות .החלטה סופית בעניינה תינתן בזמן הקרוב.
בית הדין הארצי לעבודה אימץ את עמדת העמותה ,כידיד בית משפט ,וקבע שהסכם עבודה
שונה לעובדים מבוגרים הינו מפלה מטעמי גיל וקבע פיצויים לעובד שהופלה -ניתן פסק דין
חשוב בתחום הפליה מטעמי גיל ,ע"ע  94711-11-91יוסף מוצפי נגד בנק לאומי ,הקובע כי
"הסכם קשישים" שהוא הסכם עבודה מיוחד עם תנאי עבודה פחותים לעובדים מבוגרים הינו
הפליה אסורה מטעמי גיל .העמותה טענה בפני בית הדין כי מדובר בהסכם מפלה ויש לפסוק
גבוהים כדי להרתיע מעסיקים .בית הדין הארצי לעבודה החליט לקבוע כי מדובר בהסכם מפלה
ואף להגדיל משמעותית את סכום הפיצוי הכספי בשל חומרת הפגיעה בעובד המבוגר שהופלה.

פרוייקטים
עלה לאוויר מודל זכויות ממוחשב לניצולי שואה בימים אלו העמותה סיימה את הכנת מודל
זכויות ממוחשב לניצולי שואה .המודל שנעשה בתמיכת החברה לאיתור והשבת נכסי נספי
שואה ,כולל שאלות ותשובות פשוטות באמצעותן זקנים ,בני משפחתם ואנשי מקצוע יוכלו למצות
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הזכויות עם נגישות לכל פרטי הגופים המטפלים והטפסים במקום אחד .למודל באתר העמותה
לחצו כאן

פרסומים חדשים
יצא לאור דו"ח העשור :לרגל ציון עשר שנים לפעילות העמותה הוציאה לאור את "דוח העשור
הראשון  1111-1191הישגים ואתגרים" המסכם את פעילות העמותה ואת ההתפתחויות
המשפטיות העיקריות בתחום זכויות הזקנים בישראל בעשור האחרון .לדוח המלא לחצו כאן

אירועי העמותה
העמותה ציינה עשור לפעילותה באירוע התרמה חגיגי שנערך במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
בחיפה :בין המברכים היו פרופ' אריאלה לבנשטיין ,מר רוני עוזרי יו"ר א.ב.א ,גב' מגי גד מאשל
ועו"ד אדם פיש .באירוע שנערך בחסות ארגון עולי מרכז אירופה -חיפה וא.ב.א ,השתתפו רבים
מחברי העמותה ותומכיה .במהלך האירוע נסקרה פעילותה המשפטית של העמותה לאורך
העשור ,התקיימה הרצאה של פרופ' רות בן ישראל ,כלת פרס ישראל והאירוע נחתם בהופעתו
של ישראל גוריון.
במעמד האירוע העמותה העניקה לראשונה את "פרס עמותת המשפט בשירות הזיקנה לקידום
זכויות זקנים" לקבוצת "פנסיה בראש" על פעילותם יוצאת הדופן לפנסיה הוגנת לחברי קיבוץ
ותיקים .בין נימוקי הפרס נכתב:
"בקבלת ההחלטה עמדו לנגד עיננו פעילותם ההתנדבותית המאומצת בתוך התנועה הקיבוצית,
בקרב מקבלי ההחלטות ובציבור הרחב למניעת הפליית החברים הזקנים בקיבוצים ולמען שמירה
על זכותם לביטחון סוציאלי ,ולצדק בין-דורי .על אף קשיים ,מכשולים והתנגדות של מוסדות
ממשלתיים וקיבוציים ,פעלה ופועלת קבוצת "פנסיה בראש" ללא מורא ומתוך נאמנות לקידום
זכויותיהם של חברי קיבוצים זקנים לפנסיה הוגנת ולחיים של כבוד בזיקנה .במסגרת זו נלקחה
בחשבון העובדה שמדובר בקבוצה שחבריה בעצמם הם אנשים המוגדרים על ידי החברה
הישראלית ועל ידי התנועה הקיבוצית כ"זקנים" שלא השלימו עם הפגיעה בזכויותיהם
ובמעמדם" .לתמונות מאירוע העשור לעמותה לחצו כאן

השתתפות בכנסים וימי עיון
העמותה השתתפה והביעה את עמדתה בכנס בכנסת בנושא הרפורמה בטיפול ובאשפוז
הסיעודי והכנסתו לסל הבריאות -הרפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי ונראה כי הרפורמה
תופסת תאוצה ומקבלת תמיכה גורפת הכנס נערך בשיתוף חברי הכנסת ניצן הורוביץ ויצחק
הרצוג עם הקואליציה להכנסת הטיפול הסיעודי לסל הבריאות המורכבת בין היתר מהאגודה
לזכויות האזרח ,כן לזקן ,עמותת המשפט בשירות הזיקנה ,האגודה לזכויות החולה וארגוני
גמלאים.
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בדברי הפתיחה בכנס הדגיש סגן שר הבריאות יעקב ליצמן כי הוא תומך ברפורמה והוא ידאג
להעברתה במהירה .לדבריו הרפורמה תחסוך בהוצאה הפרטית של האזרחים על בריאות בכך
שיפחת הצורך בביטוחים סיעודיים פרטיים יקרים ותבוטל ההשתתפות הגבוהה של בני
המשפחה .משמעות הרפורמה על כיסו של האזרח היא תוספת של  1.1%למס הבריאות שהיא
בין  ₪ 01-911בסך הכל.
בכנס הייתה השתתפות מכובדת של נציגי ארגונים ונציגי גמלאים אשר הביעו את תמיכתם
המלאה ברפורמה .עו"ד כרמית שי מעמותת המשפט בשירות הזיקנה ציינה כי הרפורמה תממש
את זכותם של הזקנים בישראל לטיפול סיעודי בזכות ולא בחסד אך יחד עם זאת היא אינה
נותנת מענה מלא לטיפול סיעודי  14שעות ביממה  7ימים בשבוע בבית ולא מאפשרת Ageing
 in Placeעל פני טיפול מוסדי.
העמותה השתתפה ברב שיח בנושא "מיהו חסר ישע" במסגרת יום העיון לציון יום המודעות
הבינלאומי להתעללות ,הזנחה וניצול כלכלי של זקנים -במסגרת יום העיון שהתקיים בסינמטק
תל-אביב העמותה הדגישה את ההיבטים החוקיים והמורכבות בהגדרת חסר ישע מחד
והתערבות פטרנליסטית כלפי זקנים מאידך ,על גישת המשטרה למקרים מסוג זה ועל היעדר
פסיקה מספיקה ורחבה של בתי המשפט בנושא זה.

פסקי דין חדשים :
קצבאות וביטוח לאומי -ב"ל (באר-שבע)  - 03703-34-03מוסיה בושויב נ' המוסד לביטוח לאומי סניף באר שבע
לפרטים נוספים לחצו כאן.
שירותים בבתי אבות  -ת"ק (תל-אביב-יפו)  - 13480-37-00יורם אלרון ואח' נ' עד  023רמת החי"ל ,שותפות
מוגבלת ,לפרטים נוספים לחצו כאן.
גיל פרישה של רבנים -ס"ק  - 15/3/הסתדרות המעו"ף  -ההסתדרות הכללית החדשה ואח' נ' חבר המועצות
הדתיות ואח' ,22לפרטים נוספים לחצו כאן.
עיזבון וירושה -תמ"ש (טבריה)  - 5773-30-00ר.ר .נ' ח.ת, .לפרטים נוספים לחצו כאן.
עסקאות בין חסוי לאפוטרופוס -עמש  1884/-30/02ר' נ' ,ר' נ' נ' ד' ס ,לפרטים נוספים לחצו כאן
עלות רכישת חלקת קבר -תאמ  8418-3//33פייגה גינסברג ,שמואל פרידמן נ' חברת קדישא חיפה לפרטים
נוספים לחצו כאן
העברת דירה ללא תמורה בין סבא לנכד -תמש  20870/33דה נגד מ.א.ז לפרטים נוספים לחצו כאן
תשלום מע"מ על דמי אחזקה בדיור מוגן – בג"צ  483/03עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נגד שר האוצר
לפרטים נוספים לחצו כאן
רשלנות בבית אבות -א  8747//31עזבון רחל סייג ז"ל נגד בית הורים ליצ'ק לפרטים נוספים לחצו כאן
פנסיה -רעא  7/45/3/מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה נגד יעל אנוך ואח' לפרטים נוספים לחצו כאן
גובה שכר טרחה לייצוג בתביעה לנרדפי נאצים -תא"ק  23851-34-00פדלון נגד כחלון לפרטים נוספים לחצו
כאן
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חקיקה חדשה :
משרד האוצר עדכן את תקרת השלמת ההכנסה לנכי רדיפות הנאצים הזכאים לתוספת נזקק /נצרך .לפרטים נוספים
לחצו כאן.
חוק הדיור המוגן ,התשע"ב 2302 -לפרטים נוספים לחצו כאן.

העמותה ממשיכה לקבל פניות רבות באינטרנט ,בקו הטלפון  1-800-222-213ולהעניק מידע
בנוגע לזכויות זקנים וניצולי שואה  .כולם מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו.
עקבו אחרי פעילות העמותה גם בפייסבוק.

תרמו כאן ועכשיו לעמותה להמשך פעילותה למען הזקנים בישראל:

פסקי דין

ב"ל  10718-04-10בושויב נ 'המוסד לביטוח לאומי סניף באר שבע
ביה''ד האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל את תביעתו של קשישה כנגד המוסד לביטוח לאומי וקבע כי התובעת והקשיש שגר
עמה הם שותפים לדירה בלבד ולא ידועים בציבור ,בנוסף הוכח כי מלבד היותם שותפים לדירה אין בין השניים קשר ואין הם
עושים דבר יחדיו ,הסיבה שהם שותפים לדירה הינה לשם נוחיות בלבד ,ואף ששניהם עולים מרוסיה והגיעו באותו מטוס הם
לא הכירו אחד את השני לפני העליה ,והכירו באופן מקרי במסגרת האולפן ללימודי עברית והחליטו להתגורר יחד ,אין הם
ידועים בציבור ולכן קבע בית המשפט כי החלטת הביטוח הלאומי לשלול את זכאותה של הקשישה לתוספת השלמת הכנסה
בקצבת הזקנה מבוטלת.

תחילת המסמך

ת"ק (תל-אביב-יפו)  11409-17-99יורם אלרון נ' עד  911רמת החי''ל שותפות מוגבלת
בית המשפט לתביעות קטנות בת''א קיבל את תביעתם של יורם אלרון ואח' כנגד עד  023רמת החי"ל ,שותפות מוגבלת,
בה טענו ,כי אין לחייבם בסכום החבילה הבסיסית של חברת הכבלים ,באשר הדבר כלול ברשימת השירותים הנכללים בדמי
האחזקה החודשיים .התובעים דיירים מוגנים במרכז מגורים לאוכלוסיה מבוגרת טענו כי ההסכם שחתמו בנוגע לדמי
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אחזקה כלל גם את שירות הכבלים ומנגד הנתבעים טענו כי דמי האחזקה הם בגין חיבור לתשתית בלבד ,נפסק ,כי הוכח ,כי
שירותי הכבלים צריכים היו להינתן לתובעים במסגרת דמי האחזקה .ועל כן על הנתבעת להשיב את הסכום שגבתה
מהתובעים.

תחילת המסמך
ס''ק  15211הסתדרות המעו"ף  -ההסתדרות הכללית החדשה נ' חבר המועצות הדתיות
ביה'' ד הארצי לעבודה דחה את בקשתם של ההסתדרות הכללית החדשה והרבנים כי יחול עליהם בנוסף להסכם הקיבוצי
נספח שהוסף בכתב יד ,ביה''ד הארצי לעבודה קבע כי המועצות הדתיות פעלו במשך שנים בניגוד לחוק כשלא הוציאו
לפנסיה רבנים שהגיעו לגיל פרישה כמקובל במשק ,וקבע כי מעתה ,ייאלצו הרבנים לפעול בהתאם להסכם הקיבוצי כלשונו ,
ויאלצו לפרשו בגיל .57

תחילת המסמך
תמ"ש  5771-19-99ר.ר .נ' ח.ש .ואח'
בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה אשר הגישה בתו של מנוח שבה ביקשה לקבוע כי עזבונו אינו כולל את זכויותיו
של המנוח בנחלה אשר במושב ,וכי התובעת זכאית לקבל זכויות אלו מכוח היותה בתו היחידה של המנוח המסוגלת
להפעיל את המשק החקלאי אף על פי שאיננה יורשת של הנחלה על פי צוואתו .בית המשפט קבע כי לא ניתן יהיה לקבל
את התביעה כאשר בית המשפט אף על פי שלא ניתן צו לקיום צוואה ,המנהל והצדדים מודעים לכך שקיימת צוואה מוקדמת
לפיה הזכויות בנחלה אמורות לעבור לנכדו של המנוח ,בית המשפט קבע בנוסף כי אין מקום להשית על התובעת הוצאות
בגין ההליך וזאת בשל כך שלא ניתן עדיין צו לקיום הצוואה המוקדמת.

תחילת המסמך
עמש  10041-19291ר' נ' ,ר' נ' נ' ד' ס'
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין אשר קיבל את תביעתה של המשיבה לחיוב המערערים שהיו האפוטרופסים
שלה לשלם לה את כל הסכומים שהם העבירו לחשבון שלהם החל ממועד היותה חסויה .בית המשפט קבע ,כי המערער
העביר את זכויותיה של המשיבה בדירה לידי המערערת .באופן זה בוצעה פעולה משפטית בין החסויה ובין המערערת אשר
שימשה באותה שעה כאפוטרופוס ,זאת ללא נטילת רשות מבית המשפט .משעה שהמערערת פעלה כאפוטרופוס למעשה,
היה עליה לפעול למען החסויה תוך הפרדה ברורה בין האינטרסים והנכסים של המשיבה ובין אלו שלה ושל בעלה.

תאמ  0410-1121/פייגה גינסברג ,שמואל פרידמן נ' חברת קדישא חיפה
בית משפט השלום קיבל את תביעתם של פייגה גינסברג ואח' כנגד חברת קדישא חיפה ,להשבת כספים ששילמו עבור
חלקת קבר צמודה לחלקת קבר המנוח .בית המשפט קבע ,כי מטרת החוק הציבה מודל בפני הנתבעת ,גוף ציבורי ,וזו לא
הייתה רשאית לגבות מעבר ל  023%מהמחיר הקבוע בתוספת כמחיר סביר והוגן וראוי.
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תמש  1907921/ד.ה נ' מ.א.ז
בית המשפט לענייני משפחה קיבל תביעה של חסוי שהוגשה באמצעות האפוטרופוס שלו כנגד נכדו .בתביעה ביקש הסבא
לבטל העברה ללא תמורה של דירה ממנו הסבא לנכד .בית המשפט קבע ,כי הלכה למעשה הסבא היה נעדר "גמירות
הדעת" ,ההבנה ,הנחוצה לשם חתימה על מסמכים משפטיים ,ובכלל זה ייפוי כוח ,כפי שעולה ממבחנים אובייקטיביים,
מחוו"ד המומחה ומהוראות הדין.

תחילת המסמך
בית המשפט העליון בגצ 40/291עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל ,יגאל פלג ,לאה שץ סופר ואח' נ' שר האוצר,
מנהל רשות המיסים בישראל ,סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה רשות המיסים בישראל ואח'
תמצית העובדות האם שירותי דיור מוגן חייבים במס ערך מוסף או זכאים לפטור כעסקת שכירות? זו השאלה המתעוררת
בעתירה שלפנינו .טענת העותרת היא כי יש לסווג את העסקאות בין מוסדות הדיור המוגן לבין דייריו כעסקאות שכירוּת,
ולפיכך יש לפטור ממע"מ את התמורה המשולמת על ידי הדייר לבית הדיור המוגן על פי הפטור הקבוע בסעיף  )0(80הנ"ל.
לחלופין ,העותרת טוענת כי יש להחיל את הפטור על רכיב השכירות מתוך התמורה .המשיבים טענו כי דין העתירה
להידחות על הסף ,בשל מספר נימוקים :קיומו של סעד חלופי והעדר יריבות בין הצדדים – שהרי יריבותם של העותרים היא
עם נותני שירותי הדיור המוגן ,ולא עם המדינה; חוסר ניקיון כפיים של העותרים אשר נמנעו מלהפנות בעתירתם להוראות
שונות בהסכמי הדיור המוגן; ומניעות והשתק .לגופו של עניין נטען ,כי אין לסווג את הסכמי הדיור המוגן כהסכמי שכירות,
אלא כהסכמים המשלבים בין שימוש במקרקעין לבין קבלת שירותים .בנוסף ,המדובר בהסכמים לתקופה העולה על 21
שנים ,כך שהפטור אינו חל גם מטעם זה ,ואף עלול להיווצר מצב בו הדיירים המוגנים יחויבו במס רכישה ,מה שאך יזיק
לעניינם .העתירה נדחתה.
נקבע – הלכה ידועה היא שלא צורת העסקה ,שמהּ או כינויה הם שיכריעו בדבר מהותה הכלכלית האמיתית ,אם לצרכי מס,
אם לצורך סיווגה הקנייני.
נקבע – עסקה לדיור מוגן אינה חוסה תחת הפטור של שכירות מגורים ,הן לאור מהות הזכות הנרכשת ,הן לאור התכלית
הניצבת בבסיס הפטור.
נקבע – המאפיין העיקרי אשר מבדיל בין דיור מוגן לבין שכירות רגילה ,הוא שלצד הזכות למדור ניצב סל שירותים רחב
ומגוון בתחומי החברה ,התרבות ,הרפואה והסיעוד ,מהם נהנה הדייר.
נקבע – בחירתו של המחוקק להחריג יחידת דיור בבית אבות מתחום הגדרתה של "דירה" ,מלמדת כי המחוקק עצמו לא
ראה בהפחתת המס על יחידות דיור בבית אבות כמקדמת את התכלית של עידוד השכרת דירות.
נקבע  -שלילת האפשרות לגבות מע"מ מהדיירים ,מביאה לשלילת זכותם של המוסדות לדיור מוגן לקזז מס התשומות בגין
בניית הדיור המוגן והחזקתו השוטפת ,בהתאם לעקרון ההקבלה הקושר בין החיוב במס לבין ניכוי מס התשומות .במצב זה,
יש להניח כי "הנזק" היה מגולגל בסופו של יום לפתחם של הדיירים.

תחילת המסמך

א  07471211עיזבון מזל סייג ז"ל ואח' נ' בית הורים-רחל ליצ'ק ,ליצ'ק יוסף
בית משפט השלום קיבל את תביעת עיזבון של דיירת בבית אבות שנפלה פעמים רבות ממיטתה ,לפיצוי בגין רשלנות בית
אבות שגרמה לפי הנטען לנזקי גוף ופטירת האם  -הדיירת .נפסק ,כי הנתבעים יצרו מצג ,כלפי ילדיה של המנוחה
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הדמנטית ,כי בית האבות מסוגל לטפל בצרכיה המיוחדים .מצג זה אפשר לבית האבות לגבות כספים מהמנוחה ומילדיה
עבור טיפול למרות שבפועל לא ננקטו האמצעים הנדרשים כדי למנוע את הנפילות ולמנוע את המסוכנות למצבה של
הדיירת.

תחילת המסמך
רעא  7145211מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים נ' יעל אנוך ,יואב אנוך ,נירה אנוך ואח'
בית המשפט העליון דחה את ערעורה של מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים ,על פסק הדין בו נקבע כי יש
להבחין ,לעניין הסדרי הניכוי והשיפוי ,בין עמיתים עצמאים לבין עמיתים שכירים .נפסק ,שככלל ,טיבם של תשלומי הפנסיה
ראוי שיוכרע לפי מאפייני התשלומים וההסדר שמכוחו הם מתקבלים ,ולא לפי מאפייניו האישיים של מקבלם .תשלומים מאת
קרן פנסיה חדשה ייחשבו בדרך כלל וכנקודת מוצא ,כתשלומים לפי חוזה ביטוח לעניין סעיפים  30ו 35-לפקודת הנזיקין –
הן ביחס לעמיתים-שכירים הן ביחס לעמיתים-עצמאיים.

תחילת המסמך
תא"ק  11051-14-99פדלון נגד כחלון
בית משפט השלום בראשון לציון התיר לניצול שואה להתגונן בתביעה בסדר דין מהיר ,ופסק ש ב 03.1.2302-ניתן פסק
דין בבית המשפט השלום בראשון לציון שעסק בתביעה לשכר טרחת עורך דין עבור טיפול בתביעה לקצבה ממשרד האוצר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים .המדובר בתביעה לקצבה אשר נדחתה תחילה על ידי משרד האוצר ואושרה לבסוף על ידי
ועדת העררים שבבית המשפט .באותו המקרה המדובר היה בהסכם שכר הטרחה שחתמו שני הצדדים בשנת  , 233/ולפיו
ביקש עורך הדין שכר טרחה של  83%מהתשלומים הרטרואקטיביים הגבוהים שקיבל אותו ניצול שואה
לאחר שתביעתו לקצבה מהאוצר אושרה בבית המשפט .משלא נענה ניצול השואה לתביעתו ,הגיש עורך הדין כנגדו תביעה
לבית משפט בסדר דין מקוצר .בית המשפט פסק כי יש לבחון את ההגדרה של "טיפול בתביעה" לפי החוק עצמו  " -חוק נכי
רדיפת הנאצים ,תשי"ז( , 0/17 -תיקון מס'  )0תש"ך" : 0/53-טיפול בתביעה"  -מתן עצה משפטית בתביעת תגמולים לפי
חוק זה ,ייצוג בתביעה לפני כל גוף או רשות וכן עריכת בקשה לפי סעיף  5או כל מסמך אחר הדרוש להגשת הבקשה או
אימותה" ; לפי אותה ההגדרה ,פסק בית המשפט כי מגבלת שכר טרחת עורכי הדין על ייצוג בפני כל גוף שהוא ,כולל בתי
משפט " -החוק רואה בייצוג בכל הליך או לפני כל גוף ,כייצוג הנופל לתחום חוק זה ,ועליו תחול -הגבלת שכ"ט של עו"ד .
בית המשפט אף הוסיף וקבע כי ניסיונו של עורך הדין למצוא פרצות בחוק והקלות וכן ניסיונו לגבות שכר טרחה הגבוה פי 4
מהשכר הקבוע בחוק ,אינם עולים בקנה אחד עם תום הלב המתחייב בעניינם אלו ,ועם הדרישה המתבקשת מהם כי
בעניינים רגישים כגון אלה ,עליהם לפעול ברגישות ובעדינות.

תחילת המסמך

חקיקה
הגדלה של קצבאות נזקק2נצרך לנכי רדיפות הנאצים:
התקרה להשלמת הכנסה לניצולים בעלי אחוזי נכות של בין  21%ועד  8/%הועלתה בכ 771-ש"ח ל₪ 4,/22.5-
להשלמת הכנסה לניצולים בעלי אחוזי נכות של בין  43%ועד  4/%הועלתה בכ 738-ש"ח ל 1853.42 -ש"ח .התקרה
להשלמת הכנסה לניצולים בעלי אחוזי נכות של  13%הועלתה בכ 437-ש"ח ל 3,013.01-ש"ח.
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חשוב לציין שהזכאים להשלמה כאמור עשויים להיות זכאים גם להטבות נוספות כגון הנחה בחשמל ומענק שנתי של
החברה לאיתור והשבה נכסים של נספי שואה לפרטים המלאים ראו במודל הזכויות הממוחשב לניצולי השואה באתר
העמותה  :לחצו כאן
חוק הדיור המוגן ,התשע"ב1191 -
במהלך חודש יוני  2302נכנס לספר החוקים חוק הדיור המוגן הקובע לראשונה כללים להסדרת מערך הדיור המוגן
בישראל .החוק קובע את התנאים למתן רישיון ולהפעלת דיור מוגן ,פיקוח והסדרת השירותים לדיירים לרבות בטוחות
להבטחת כספי הפקדון.
לנוסח המלא של החוק לחצו כאן
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