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תקדימית

חדשות ,תקדימים וחידושים משפטיים בתחום המשפט והזיקנה
כרך  6גיליון 4

יולי 3122

העמותה קוראת לכולכם להביע את תמיכתם בפעילותה למען זכויות הזקנים בישראל
לתרום תרומה כספית ולהצטרף כחברים לעמותה.
פורצי דרך :החלטות תקדימיות בתחום זכויות זקנים
בחודשים האחרונים ניתנו שני פסקי דין פורצי דרך בתחום זכויות הזקנים :האחד ,על ידי בית
המשפט העליון בפרשת אוניברסיטת בר אילן ,בו הכיר בית המשפט העליון בזכותו של ארגון
עובדים לקיים שביתה למען הגנה על הגמלאים שלו על אף שאינם עובדים פעילים; השני ,על ידי
בית המשפט לעניינים מנהליים ,שקבע שתעריפי המכרז שקבע משרדי הבריאות והאוצר למחיר
האשפוז הסיעודי הממושך אינם חוקיים בשל כך שאינם עונים על צרכי העלות האמיתיים של
אספקת השירות באופן מקצועי ומיומן.
מדובר על שתי החלטות פורצות דרך – שפרטים נוספים אודותיהן ניתן למצוא בהמשך גיליון זה
– אשר עמותת המשפט בשירות הזיקנה מברכת עליהן ,ואין אלא לקוות שהן מסמנות את המשך
מדיניות ההתערבות של בתי המשפט בישראל למען הגנת זכויות של הזקנים !!!!

הליכים משפטיים
פנסיה הוגנת בקיבוצים -העמותה הגישה מכתב מפורט לרשם האגודות השיתופיות ולשר
התמ"ת -העמותה פנתה בבקשה לאכוף את תשלום פנסיית המינימום לחברי קיבוץ זקנים בקיבוצים
מתחדשים ולתיקון התקנות כך שיורו על תשלום פנסיה הוגנת המשקפת את התרומה והוותק של
חברי הקיבוץ הזקנים ותאפשר את קיומם בכבוד בעת זיקנתם .העמותה ממתינה לתגובת השר
והרשם לשם בחינת הגשת הליך משפטי עקרוני בעניין זה.
לכתבה (בעיתון ישראל היום )בעניין פעילות העמותה למען פנסיה הוגנת לחצו כאן
הגשת בקשה להתמנות כידיד בית משפט בכפיית פרישה על עובדת -העמותה ביקשה להצטרף
כידיד בית משפט בעניין סע  2998-07-10סוניה שוורץ נגד ארגון נכי נפגעי הנאצים וגרורותיהם.
התובעת עותרת נגד פיטוריה מחמת גילה  -67-וזאת למרות שהיא מעוניינת ובעלת כישורים להמשיך
ולעבוד .העמותה ביקשה להצטרף להליך כדי להביע את עמדתה לפיה כפיית פרישה רק בשל גיל
הינה הפליה הפוגעת בזכויות היסוד לשוויון ולחופש העיסוק.
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בחדשות – משולחן העמותה
סדרת חוברות "במבט לפנים -חוברות לתכנון ומידע משפטי בזיקנה" – בימים אלו העמותה
מסיימת את הכנת סדרת חוברות העוסקות בזכויות משפטיות בזיקנה .הסדרה כוללת  6חוברות
שונות בנושאים כגון :תכנון משפטי בזיקנה ,תכנון רפואי משפטי ,התעללות בזקנים ,זכויות עובדים
מבוגרים  ,זכויות דיירים בבתי אבות .סדרת החוברות תצא לאור בחודש ספטמבר .2011
בניית מודל ממוחשב למיצוי זכויות לניצולי שואה -העמותה מסיימת בימים אלה את בנייתו של
מודל ממוחשב בו כל אחד ואחת יוכלו לבדוק האם הם /בן משפחתם או המטופל שלהם אכן מקבל
את כל הזכויות להן הוא עשוי להיות זכאי כניצול שואה .מדובר במיזם חדשני שמטרתו להנגיש את
ריבוי הטפסים והמידע הקיים לניצולי שואה בישראל .המודל הממוחשב יצא לאור לקראת ראש
השנה ,ספטמבר .2011
העמותה השתתפה במשפט ציבורי מבוים לרגל יום המודעות להתעללות בזקנים -במסגרת יום
העיון "הזנחה פנים רבות לה" שנערך בסינמטק ת"א ב . 5.7.2011 -המשפט הציבורי המבויים הציג
את פניה הרבות של הזנחת זקנים בדרך של הליך משפטי בהשתתפות אנשי מקצוע שימשו עדים
מומחים וחבר השופטים.
מכתבים וניירות עמדה מטעם העמותה
 פניה לוועדה להסדרת פריון במשרד הבריאות -הבעת עמדת העמותה לפיה אין להגבילבגיל את הזכות לטיפולי פוריות ולאפשר לנשים מבוגרות להשתתף בטיפולים מסוג זה ללא
הפליה.
 פניה למשרד האפוטרופוס הכללי -בעקבות פרסום המלצות בדוח מבקר המדינה העמותהפנתה בבקשה לקבל מידע אודות הצעדים בהם נקט האפוטרופוס הכללי להגברת הפיקוח
וההכשרה של אפוטרופסים הממונים על ידי בתי המשפט.
 פניה ליחידה להסכמים בינלאומיים במשרד המשפטים -העמותה פנתה בבקשה למשרדהמשפטים על מנת שימליץ על חתימת ישראל על אמנת האג להגנה על אנשים מבוגרים
ומתן טיפול רפואי למי שאינו אזרח ישראלי בארץ ולאזרחי ישראל בחו"ל.
 פניה לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות -העמותה הגישה התייחסותה בעניין תזכירחוק לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .העמותה מברכת על הכוונה לבטל את
המושג פסול דין אך מציעה תיקון רחב יותר לצמצום הפגיעה באוטונומיה של מי שמוכרז
כחסוי ותוך יצירת חלופות חוקיות תקפות לאפוטרופסות לגוף ולרכוש.
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פסקי דין חדשים :


הפליה מחמת גיל בעבודה-

תע"א  9466/08יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס (ישראל)

בע"מ,לפרטים נוספים לחצו כאן.


ביטוח לאומי וזכאות לקצבת זיקנה-

ב"ל  1368-01/09גיזה פיידן נ' המוסד לביטוח לאומי,לפרטים

נוספים לחצו כאן.



ענייני אפוטרופסות וקביעת אפוטרופוס-

אפ  5691/04ז'.ק .נ' הקרן לטיפול בחסויים ,משרד העבודה

והרווחה חיפה,לפרטים נוספים לחצו כאן.



חוק נכי רדיפות הנאצים ויוצאי תוניס

 -ר"ע  14382-03-10ברקאי נ' משרד האוצר \הלשכה לשיקום

נכים,לפרטים נוספים לחצו כאן.



דיני עבודה וזכות השביתה עבור גמלאים-

בג"ץ  1181/03אוניברסיטת בר אילן נ' הסגל האקדמי

הבכיר באוניברסיטת בר אילן לפרטים נוספים לחצו כאן.



זכויות זקנים בקיבוץ ,פנסיה וקיזוז ממנה-

ת"א  1364-09/08פנינה קוסוביץ נ' קיבוץ דליה לפרטים

נוספים לחצו כאן.



הפליה מחמת גיל בעבודה-

תע"א  9713-06מרדכי בר-לב נ' אלקטרה ישראל בע"מ ,לפרטים נוספים

לחצו כאן.



זכויות זקנים בקיבוץ ,הסכם בין חברה לקיבוץ-

ע"א (חיפה)  10162-01-11קיבוץ רגבים נ' עדנה

מיראן (לחייאני) ,לפרטים נוספים לחצו כאן.



אלימות כלפי זקנים ,תקיפה על ידי בן משפחה-

ת"פ  56319-10/10מדינת ישראל נ' רפאל

דברשווילי ,לפרטים נוספים לחצו כאן.



תעריף האשפוז סיעודי

-עת"מ2724/07

עת"מ 1324/08ביחד עטרת אבות ומרכז משען בע"מ נ'

מ"י,לפרטים נוספים לחצו כאן.



זכויות זקנים בקיבוץ ,דמי עזיבה ומרכיב הקצבה-

ת"א  2133-04אבני יהודה ואח' נ' קיבוץ גשור

אגודה שיתופית בע"מ לפרטים נוספים לחצו כאן.


זכויות ניצולי שואה מלוב-

ע"ו עזבון המנוח מכלוף ז"ל נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,

לפרטים נוספים לחצו כאן.



דיור מוגן – חוזים אחידים שינוי תעריף דמי האחזקה החודשיים-

ע"א (ת"א)  1152/09אבני גד

ואח' נגד אחוזת פולג  1998בע"מ .לפרטים נוספים לחצו כאן.



אפליה מטעמי מין בהסדרי פרישה-

עע  533/09עופרה אילן ו –  24אח' נ' שירותי בריאות כללית.

לפרטים נוספים לחצו כאן.



לשון הרע וגילנות  -א  21459-11/09אריה (אריק) זאבי נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ ,ניר שועלי.
לפרטים נוספים לחצו כאן.



אפוטרופסות כפיית טיפול רפואי על החסוי  -אפ  3792/05הקרן לטיפול בחסויים נגד היועץ
המשפטי לממשלה במשרד הרווחה .לפרטים נוספים לחצו כאן.



אפוטרופסות ושכר טרחה לאפוטרופוס שהוא גם עו"ד -

תמש  17271-09/09עו"ד ר.א .נ'  .ל.ד,

ד.ד ,ש.ד ואח'  .לפרטים נוספים לחצו כאן.
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ירושה במשק חקלאי -עמש  11999-12/10ש .עזבון המנוחה ע ,ס .ש ,א .ע ואח' נ' ס .ש ,הסוכנות
היהודית לארץ ישראל ,מינהל מקרקעי ישראל ואח' .לפרטים נוספים לחצו כאן.

חקיקה חדשה :
הצעות חוק – יוזמות שטרם נכנסו לתוקף חוקי:


הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נקיטת אמצעים בידי מעביד) ,התשע"א -
 .2011לפרטים נוספים לחצו כאן.



הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הרשות הלאומית לזכויות ניצולי השואה),
התשע"א .2011-לפרטים נוספים לחצו כאן.

דו"ח מבקר המדינה:
דו"ח מבקר המדינה-דוח שנתי 61ב לשנת  -2011דו"ח מבקר המדינה מעביר ביקורת על מצב בתי החולים וטיפול המוסד
לביטוח לאומי בקשישים .לפרטים נוספים לחצו כאן.

לפרטים נוספים על עיקרי פעילות העמותה ,הפרויקטים וחוברות המידע לחצו כאן.

עמותת המשפט בשרות הזקנה הינה ארגון ללא כוונות רווח ,בלתי מפלגתי ובלתי תלוי .משאביה הכספיים
מקורם בדמי חברות ובתרומות מהארץ ומחו"ל .העמותה אינה ממומנת על ידי מקורות ממשלתיים.
תרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס.
לפרטים נוספים לחצו כאן.
לתמיכה והצטרפות לעמותה נא לשלוח המחאה ע"ס  ₪ 100לפקודת:
עמותת המשפט בשירות הזיקנה ,ת.ד ,843 .חיפה 31000
www.elderlaw.org.il ; elderlaw@walla.com
טלפון /פקס 1-800-2222-13 :

תרומתכם חשובה לנו  -אנא הצטרפו כחברים ותירמו להמשך פעילות העמותה
עקבו אחר פעילות עמותת המשפט בשירות הזיקנה גם ב facebook
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תע"א  9466/08יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ (בית דין אזורי לעבודה
ת"א-יפו),השופטת רוית צדיק 15\03\2011
בית הדין האזורי קיבל את תביעתו של עובד אשר פוטר בשל אפליה מחמת גיל וללא שימוע כדין ,התובע הינו יליד שנת
 ,1945אשר הועסק בחברה הנתבעת בהתאם להסכמים הקיבוציים שחלו בה מעת לעת ,במשך  11שנים ,ביום 15/10/07
נמסר לתובע מכתב סיום העסקה בו הובהר כי העסקתו תסתיים עם תום  60ימי הודעה מוקדמת.
לטענת התובע במשך כל שנות עבודתו הניבו הפרויקטים עליהם היה מופקד ובהם השתתף רווחים גבוהים לנתבעת ,בפתח
השימוע הראשון הוסבר לתובע כי פרויקט סינגפור אינו רווחי על כן ,הוחלט לסיימו ולפטרו -לטענת התובע מדובר בפרויקט
רווחי אשר המשיך להתנהל ובמסגרתו הועסק עובד צעיר ממנו בעשר שנים ,אשר שובץ לתפקיד סמוך לפיטוריו ,מעבר
לטענת הרווחיות אשר אינה קשורה לתובע לא הועלו כנגדו טענות אחרות ולא הוצג כל מסמך התומך בטענה בדבר חוסר
רווחיות הפרויקט .התובע השב תשומת לב הנוכחים בישיבת השימוע לגילו ( )62וביקש כי בטרם ישקלו פיטוריו ,יבחנו
אפשרויות לשבצו בתפקיד אחר אשר יהלום כישוריו ואף הסכים לבצע תפקיד בעל חשיבות ושכר נמוכים יותר .לטענת
התובע לא הייתה כל עילה לפיטוריו למעט רצון הנתבעת להוציאו מבין שורותיה ולמנוע את תנאי הפרישה המגיעים לכל
עובד בגילו ובמעמדו ,עוד טען כי החלטה בדבר פיטוריו נעדרת נימוק ממשי  ,על כן נגועה היא בשיקולים זרים ,בנוסף טען
כי השימועים אשר נערכו בעניינו אינם עולים כדי שימוע המתחייב על פי הדין על כן,פסולים הם.
בית הדין האזורי קבע כי אכן פיטוריו של מר שובל מן החברה בגיל  62לקו באפליה מחמת גיל וזאת בשל כך שבסיטואציה
כמו זו היה על החברה לפעול בדרכים אקטיביות של ממש למצוא עבודה לתובע ,לרבות שקילת שיקולים הרלבנטים כגון
סיכויי העובד הספציפי במציאת עבודה אחרת נוכח גילו ,יכולתו ומצב משפחתו כמו כן נקבע כי התובע לא זכה לשימוע כדין,
על כן ,יב"מ חויבה ב ₪ 142,000בשל פיטורין שלא כדין ועוד  ₪ 50,000בשל נזק לא ממוני (.ניתן ביום )15.3.11

תחילת המסמך

ב"ל  1368-01/09גיזה פיידן נ' המוסד לביטוח לאומי(בית דין אזורי חיפה,השופטת איטה קיצר)
: 14/04/11
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתה של גיזה פיידן כנגד המוסד לביטוח לאומי ,בקובעו כי חובת הנאמנות המוגברת
המוטלת על המוסד כלפי מבוטחיו בכלל ,ופיידן בפרט ,הופרה ,משלא יידע אותה באופן מפורש ,עם הגיעה לגיל פרישה ו/או
עם זכאותה בדבר זכאותה להגשת תביעה לקצבת זקנה ,והמשמעות האפשרית לשיהוי ,לצורך מיצוי זכויותיה .על כן ,פיידן
זכאית לתשלום קצבת זקנה לתקופה של  7שנים רטרואקטיבית(.ניתן ב)14.4.11

תחילת המסמך
אפ  5691/04ז'.ק .נ' הקרן לטיפול בחסויים ,משרד העבודה והרווחה חיפה (ענייני משפחה
נצרת,השופט סארי ג'יוסי)

:17\04\2011

בית משפט לענייני משפחה דחה בקשה לביטול מינוי אפוטרופוס על חסוי ומינוי אפוטרופוס חדש תחתיו ,בקובעו כי יכולותיה
של המבקשת לא מתיישבות עם המטרה לשמה נועד מינוי האפוטרופוס ,כאשר ביקוריה המעטים מורים על כך כי אינה
יכולה לתפקד כאפוטרופוס זמינה בכל עת ,כנדרש .

עיקרון העל המנחה בסוגיה זו הינו עיקרון "טובת החסוי" .לא בנקל ישנה בית המשפט הסדרי אפוטרופסות שנקבעו בעבר
ובקשה כזו יש לשקול אך למקרה וחל שינוי בנסיבות .אין להעדיף בן משפחה שאין לו את היכולות ,הרצון והמסוגלות למלא
תפקיד זה על פני גוף זר שעשה זאת בהצלחה ובמיוחד משלא הועלתה טענה כנגד תפקודו (.ניתן ביום )17.04.11

תחילת המסמך

ת.ד ,843 .חיפה 31000
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ר"ע  14382-03-10ברקאי נ' משרד האוצר \הלשכה לשיקום נכים (שלום ת"א ,השופטת רחל
גרינברג ) :26\04\2011
בית המשפט השלום בת"א קיבל את ערר התובעת בנוגע להכרתה כנזקקת  ,התובעת הינה ניצולת שואה אשר הוכרה ככזו
ב 2002לפי חוק נכי הנאצים ,יחד עם תביעתה הראשונית היא הגישה גם בקשה לגמול נוסף כנזקקת אך זו נדחתה בשל
נתינותה התוניסאית  ,לאחר שינוי ההלכה בסוגיית הנתינות התוניסאית פנתה המשיבה לתובעת והודיעה לה על חידוש
הטיפול בבקשתה ,אך שוב נדחתה בשל הנחות פרוצדוראליות מוטעות מצד המשיבה ,לבסוף נקבע בבית המשפט השלום
כי זכאית התובעת להכרה כנזקקת לפי החוק וכי היא עומדת בשני תנאים מצטברים בחוק (דרגת נכות פחותה מ 50%אך
לא פחותה מ 25%והיעדר הכנסה נוספת או ניכוי ההכנסה הנוספת) .
הערה חשובה  -מי שמוכר כנזקק לפי אותו החוק (הנוגע אך ורק לניצולים שעלו לפני  ,)1.10.1953עשוי להיות זכאי גם
לסיוע שנתי  +פטור מלא מהתרופות שבסל החל מהחודשים האחרונים מהחברה להשבת נכסים של נספי שואה כמו כן אם
אותו הניצול הלך לעולמו ,בן זוגו יהיה עשוי להיות זכאי לקצבת שאירים לכל ימי חייו אך ורק אם הניצול הוכר כנזקק לפחות
 3חודשים לפני מותו (שאם לא כן בן הזוג יהיה זכאי לקצבת שאירים לתקופה של  3שנים בלבד) הלכה זו תהיה תקפה גם
לגבי ניצולים נזקקים שהגישו תביעה לאחרונה(.ניתן ב)26.4.11

תחילת המסמך
בג"ץ  1181/03אוניברסיטת בר אילן נ' הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר
אילן(עליון,השופטת ד' ביניש) :28\04\2011
בג"ץ קבע כי ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטה רשאי להכריז על סכסוך ואף לשבות כחלק מדרישתו להיטיב עם הגמלאים,
בג" ץ בקביעתו הסתמך על חוק הסכמים קיבוציים וחוק יישוב סכסוכי עבודה אשר אינם שוללים את יכולתו של ארגון עובדים
לייצג חברים גמלאים ,ולכלול את ענייני הגמלאים בגדר הנושאים שהארגון יכול לנהל לגביהם משא-ומתן קיבוצי ,ואף
להתקשר בהסכם קיבוצי בעניינם.
כמו כן החוקים אינם שוללים את היותם של ענייני הגמלאים מושא לסכסוך עבודה .כפועל יוצא מכך ,אין החוקים הנדונים
שוללים את כוחו של ארגון העובדים לעשות שימוש באמצעי השביתה ,במסגרת סכסוך עבודה ,לצורך קידום ענייני הגמלאים
הנימנים על חבריו .הגמישות הפרשנית של חוקים אלה ,המתבקשת לאור התכליות אותן הם מבקשים להשיג ,מביאה
לתוצאה כי יש בהם כדי לספק הגנה יעילה לא רק לזכויות העובדים הפעילים כלפי המעביד ,אלא גם לתת ייצוג נאות
לעובדים לשעבר אשר פרשו ,שעיקר זכויותיהם התגבשו טרם פרישתם(.ניתן ב)28.4.11

תחילת המסמך

ת"א  1364-09/08פנינה קוסוביץ נ' קיבוץ דליה (שלום נצרת,השופט ערפאת טאהא) 1/5/11
בית המשפט השלום ,קבע כי קיבוץ דליה אינו רשאי לקזז גימלה של אלמנת צה"ל מן הפנסיה המגיעה לה .התובעת
אלמנת צה"ל ,חברת הקיבו ץ לשעבר תבעה בגין תשלום קצבת הזקנה שלטענתה מגיעה לה מהגיעה לגיל  .60בשנת
 ,2002עת הגיעה לגיל  ,60פנתה התובעת לקיבוץ וביקשה לשלם לה את הקצבה המגיעה לה .תחילה טען הקיבוץ,
בהתבסס על כללי העזיבה משנת  ,1994כי התובעת זכאית לקצבת זקנה מגיל  65ולא מגיל  .60לאחר מכן ובעקבות פניה
של התובעת למדור עזיבה בקיבוץ הארצי ,אישר הקיבוץ ,כי התובעת זכאית לקצבה מגיל  60ולא מגיל  ,65וזאת מכיוון
שחלים עליה כללי העזיבה משנת  1985ושעל פיהם גיל הפרישה לנשים נקבע כגיל ,06אך עם זאת החליט הקיבוץ כי הוא
יכול לקזז מהקצבה את הגמלה שהיא מקבלת ממשרד הביטחון מתוקף היותה אלמנת צה"ל.ביהמ"ש קבע כי תשלומים של
משרד הבטחון ,אינם ניתנים לקיזוז מאחר ואינם נושאים אופי פנסיוני הניתן לקיזוז כשאר התשלומים השגרתיים ( .ניתן
ב)1.5.11

תחילת המסמך
ת.ד ,843 .חיפה 31000
טל'/פקס1-800-2222-13 :
דואל elderlaw@walla.com` :אתר אינטרנטwww.elderlaw.org.il :

-6-

עמותת המשפט בשירות הזיקנה
Law in the Service of the Elderly

(ע"ר)289285885:

جمعية القانون في خدمة الشيخوخة

תע"א  9713-06מרדכי בר-לב נ' אלקטרה ישראל בע"מ(בית הדין האזורי לעבודה ת"א
,השופטת ורדה סאמט) :12\05\2011
התובע יליד  ,1955הועסק אצל הנתבעת משנת  1986ועד לפיטוריו בשנת  ,2006בתפקיד מהנדס טוען כי פוטר ע"י
הנתבעת לאחר  20שנות עבודה ,וזאת בשל גילו על אף שהיה עובד מקצועי בתחומו.כמו כן הנתבעת ניסתה להסוות את
הסיבה האמיתית לפיטוריו בתירוצים שונים ,ובעיקר בנימוק שהפרויקטים שניהל הפכו לא רווחיים בשל האופן בו ניהל
אותם .לטענתו פיטוריו היו בניגוד לסעיף  2לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,שעניינו איסור הפליה ,ובין היתר אוסר על פיטורי
עובד מחמת גילו .מנגד טענה הנתבעת כי התובע פוטר מסיבות ענייניות לאור תפקודו הלקוי גם לאחר שניתנו לו הזדמנויות
להשתפר אשר לא צלחו.
בית המשפט קבע כי :ממכלול הנסיבות ,המסקנה המתבקשת הינה כי הנתבעת הכינה את הרקע לפיטורי התובע מחמת
גילו ותוך הצבת דרישות ותואנות ששימשו רק כיסוי לכוונתה האמיתית .על כן יש לפצות את התובע ,בגין פיטורין שלא כדין
ועוגמת נפש בסך כולל של (.₪ 70,000ניתן ב)12.5.11

תחילת המסמך
ע"א (חיפה)  10162-01-11קיבוץ רגבים נ' עדנה מיראן (לחייאני) (מחוזי  ,השופט יצחק כהן )
17/05/2011
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את תביעת הקיבוץ להתגונן והשאיר על כנו את החלטת הרשמת של בית משפט השלום
לטובת המשיבה.המשיבה אשר עזבה את קיבוץ רגבים לאחר  32שנות חברות ועברה כחברה לקיבוץ גבת.בין הקיבוץ
למשיבה נחתם הסכם בדבר דמי עזיבה וקצבת פנסיה 17 .שנה אחר כך ,כאשר הגיע הזמן לשלם לה הקיבוץ לא הסכים
לשלם לה בטענה שההסכם האחרון שחתמו ביניהם לוקה בחסר ונוגד את תקנון הקיבוץ ואת כללי העזיבה .בית המשפט
פסק כי צודקת עדנה בטענתה כי ההסכם המאוחר שנחתם בין הצדדים ,גובר על תנאי הבוררות בכללי העזיבה ועל תקנון
קיבוץ רגבים ,קיבוץ רגבים לא פנה בדרישה ו/או בתביעה להורות על ביטול ההסכם ,ואף לא הודיע מעולם על ביטולו.
ומשלא נקבעה חובת בוררות מפורשת בהסכם בין הצדדים לעניין תשלום דמי עזיבה וקצבה ,ומאחר שבמשך  17שנה לא
ביקש קיבוץ רגבים לבטלו ,הרי שההסכם שריר וקיים ,ויש לכבדו ככתבו וכלשונו .במסגרת ההסכם יכולים היו הצדדים
לקבוע תנאים ככל שיראו לנכון ,אך כיום  -שנים לאחר חתימת ההסכם  ,מנועים הם מלנסות ולהתנער ממנו בטענה של
טעות בעריכתם .ההסכם משקף את רצון הצדדים ואת גמירות דעתם באשר לזכויותיה של עדנה ,והסכומים שישולמו לה הן
כדמי עזיבה והן כקצבה ,ולצורך כך אף ניתן אישור ממזכירות התנועה הקיבוצית המאוחדת לגבי הסכומים המגיעים לה.
טענת קיבוץ רגבים כי מדובר בחישוב גרידא ,ואין המסמך מצביע על חובת תשלום  -דינה להידחות .החישוב נערך כחלק
בלתי נפרד מן ההסכם לתשלום דמי עזיבה ,שקיבוץ רגבים בוחר מטעמיו הוא להחיל בעניינה את כללי  1993ומתחייב גם
לשלם לעדנה קיצבה חודשית .לכן ,אין לקיבוץ הגנה כנגד תביעת עדנה מתבססת על הסכמים כתובים וחתומים המדברים
בעד עצמם ,ועל זכותה הבלתי ניתנת לערעור לקבלת תשלום קצבה שמהותה פנסיה לכל דבר ועניין החל ממועד הגיעה
לגיל פרישה גם עפ"י כללי העזיבה(.ניתן ב)17.05.11

תחילת המסמך

ת"פ  56319-10/10מדינת ישראל נ' רפאל דברשווילי (מחוזי ת"א ,דוד רוזן) :19/05/11
בית המשפט המחוזי גזר על רפאל דברשווילי  4שנות מאסר בפועל ,לאחר שהורשע ,ע"פ הודאתו ,בתקיפת סבו וסבתו.
הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום ,כמו גם בעבירות המיוחסות לו במספר תיקים
פליליים שצורפו ,על פי ההסדר  -עבירות רכוש וסמים(.ניתן ב)19.5.11

ת.ד ,843 .חיפה 31000
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עת"מ 2724/07עת"מ 1324/08ביחד עטרת אבות ומרכז משען בע"מ נ' מ"י (מחוזי ת"א ,ש'
מיכל אגמון-גונן):23/05/11
ביהמ"ש לעניינים מינהליים בת"א קבע כי המחיר ליום אשפוז במוסד סיעודי שנקבע במכרז שהוציאה המדינה אינו מאפשר
קיום בכבוד לקשישים ולמאושפזים באותם מוסדות .העותרות ,עשרות חברות פרטיות המפעילות מוסדות אשפוז סיעודי
בישראל ,תקפו את סבירות תעריפי יום אשפוז במוסד סיעודי אשר נקבעו במכרז ארצי שפרסמו משרד האוצר ומשרד
הבריאות ,בחודש נובמבר  ,2007לרכישת שירותי אשפוז סיעודי.
הטענה המרכזית בבסיס העתירות הייתה ,כי תעריפי יום האשפוז שנקבעו במכרז ויושמו בהתקשרויות עם המוסדות הזוכים
הינם תעריפי הפסד ,ולפיכך אינם סבירים ,שכן הם עתידים להסב נזקים כבדים לעותרות ולשאר מוסדות האשפוז הסיעודי
בישראל ולהביא לירידה דרסטית ברמת השירות שמספקת המדינה לאוכלוסיית החולים הסיעודיים בישראל.
נקבע ,כי לאור העובדה שהמחיר ליום אשפוז סיעודי אינו מאפשר קיום מינימלי בכבוד יש לבטל את המכרז .עם זאת נקבע
כי אין מניעה להוציא מכרז חדש באותם תנאים ,למעט מרכיב מחיר יום האשפוז הסיעודי( .ניתן ביום )23.5.11

תחילת המסמך

ת"א  2133-04אבני יהודה ואח' נ' קיבוץ גשור אגודה שיתופית בע"מ (שלום ,טבריה הש' אילונה
אריאלי) :31/05/2011
בית המשפט השלום בטבריה קיבל את תביעת בני זוג שגרו בקיבוץ ועזבו ופסק כי על בני הזוג להוכיח כי הוסכם עם
הקיבוץ שהקרנות מתווספות לזכויותיהם על פי הכללים ולא מנוכות מן הקצבה ,ועל הקיבוץ להוכיח כי הוסכם על הצדדים
שניתן לנכות את הקרנות גם מדמי העזיבה ולא רק מן הקצבה.
התובעים הוכיחו ,כי הם בעלי זכויות בקרנות ,וכי הם היו זכאים לקבלן עם עזיבתם את הקיבוץ .יחד עם זאת ,התובעים לא
הוכיחו כי הם היו זכאים לקבל את הקרנות בנוסף לכל זכויותיהם על פי הכללים .הקיבוץ ,לא הוכיח טענתו ,העומדת בניגוד
לכללים ,ולפיה הוא היה רשאי לנכות את שווי כל הקרנות ,הן מרכיב הקצבה והן מרכיב דמי העזיבה .נפסק ,כי טענת
הקיבוץ ,לפיה קרן הפנסיה נועדה להבטיח את יכולתו של הקיבוץ לשלם פנסיה לחבריו מתקבלת על הדעת .אלא שאין
בטענה זו כדי להסביר מדוע שלא ישולמו לחברים העוזבים את הקיבוץ מלוא כספי הפנסיה הנצברים בדרך זו על שמם.
סה"כ זכאי יהודה אבני לתשלום סך של  53,610ש"ח מעבר לקרנות שהועברו לרשותו.
סה"כ זכאית נורית אבני לתשלום סך של  ₪ 15,404מעבר לקרנות שהועברו לרשותה.
בנוסף לכך ,על הקיבוץ לשלם לזוג סך כולל של  ₪ 10,000וזאת כפיצוי על עגמת הנפש שנגרמה לתובעים בשל העיכוב
בתשלום דמי העזיבה במועד(.ניתן ביום )31.5.11

תחילת המסמך
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ע"ו עזבון המנוח מכלוף ז"ל נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (מחוזי חיפה
,השופט יגאל גריל ) :06\06\2011
בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת העיזבון של ניצולה מלוב,הניצולה נפטרה לפני אפריל  2010המועד שרק ממנו
הוחלט על ידי משרד האוצר להכיר אוטומטית ברדיפה של יוצאי לוב לפי הלכת הפחד  ,על כן יורשיה נכנסו לנעליה בתור
התובעים ,בית המשפט השלום דחה את בקשתם אך בית המשפט המחוזי החליט כן לקבל את ערעור יורשיה כיוון שבריחה
איננה מהווה את העילה היחידה היכולה להיות מוכרת במסגרת 'הלכת בפחד' לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
בהחלטתו זו התבסס בית המשפט על פסק דין טייר מאפריל  ,2010שבעקבותיו החליט משרד האוצר להכיר אוטומטית
בהלכת הפחד לגבי יוצאי לוב; שבו קבע בית המשפט במפורש כי 'הלכת הפחד' אינה מקנה עילת נרדפות רק למי שברח
ממקום מושבו מפחד הרדיפות ,בהתאם ליישומה השכיח; אלא גם למי שסבל נזקים בשל "מתח מירבי וקיצוני" שהיו מנת
חלקו עקב האלימות הנאצית .דומה כי חלופה זו לא זכתה לתשומת-לב מספקת,בית המשפט קבע כי גם אם המנוחה לא
ברחה ממקום מושבה (ואף לא נטען כלל כאילו ברחה) ,הרי אין בכך כדי לשלול ביסוסה של עילת נרדפות על פי הלכת
הפחד ,וזאת מחמת "מתח מירבי וקיצוני" שבא לידי ביטוי בכך שהמנוחה ומשפחתה חיו תחת חשש ופחד מפני הגרמנים
עקב השמועות על כך שהגרמנים עומדים להשמיד את כל היהודים ,רישום בעלה של המנוחה לצורך לקיחתו למחנה עבודה
והפחד של הילידים מפני החיילים הגרמניים,המאיימים ,ואף מכים(.ניתן ביום )6.6.11

תחילת המסמך
ע"א (ת"א)  1152/09אבני גד ואח' נגד אחוזת פולג  1998בע"מ
ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם של אבני גד ואח' ,בקובעו כי הסעיף בחוזה באשר לשינוי תעריף דמי השימוש מהווה
תנאי מקפח בחוזה אחיד ,כאשר סעיף זו פוגע ביציבות ובביטחון המצופים מחוזה מעין זה ,קרי ,דיירי בית דיור מוגן ,והיא
מאיימת להפוך ,בכל עת ועל פי רצונה של אחוזת פולג ,את השהות בה לבלתי אפשרית מבחינה כלכלית.

תחילת המסמך
עע  533/09עופרה אילן ו –  24אח' נ' שירותי בריאות

כללית .בית הדין הארצי לעבודה קבע כי שירותי

בריאות כללית החתימה ביודעין עובדות על הסכמי פרישה מפלים ,והסתירה מהן את קיומה של תביעה ייצוגית נגדה .בית
הדין האזורי לעבודה הורה לדון בתביעותיהם של העובדות לעניין טענתן להפליה.

תחילת המסמך
א  21459-11/09אריה (אריק) זאבי נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ ,ניר

שועלי בית משפט השלום

דחה את תביעתו של אריק זאבי כנגד עיתון מעריב ואח' ,בגין לשון הרע ,בקובעו כי בכתבה זאבי מוצג כג'ודאי הבכיר
בישראל ,אשר להערכת הכתב נמצא על סף סיום הקריירה שלו בשל גילו .ביהמ"ש קבע כי כל שנכתב בכתבה ,לרבות
הביטוי "מריח את הסוף?" או הדעה כי זאבי לא יסע לאליפות העולם ,לא יכול להיכנס לגדר לשון הרע.

תחילת המסמך
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אפ  3792/05הקרן לטיפול בחסויים נגד היועץ המשפטי לממשלה במשרד

הרווחה בית משפט

לענייני משפחה דחה את בקשת הקרן לטיפול בחסויים ,אפוטרופוסית על גופו ורכושו של מר צ .י .לביצוע דיאליזה ,בקובעו
כי גם אם הפרוצדורה תצליח ,מבחינה גופנית ,הסכנות של פגיעה חמורה על ידי מעשי החסוי עצמו ,יחד עם הצורך בפיקוח
צמוד במיוחד ,שגם לפיקוח זה הוא עשוי להתנגד בצורה אלימה ,עולות על הסכנות בהשארת המצב כמו שהוא.

תחילת המסמך
תמש  17271-09/09עו"ד ר.א .נ'  .ל.ד ,ד.ד ,ש.ד

ואח' בית משפט לענייני משפחה קיבל בקשה של

אפוטרופוס לדין של חסוי לפסיקת שכר טרחתו בגין תפקידו זה ,בקובעו כי מאחר והאפוטרופוס לדין הינו עורך דין במקצועו,
אשר מונה לתפקיד בשל כישוריו המשפטיים והאישיותיים ,יש לבחון את פסיקת שכרו גם לאור כללי פסיקת שכר טרחתם
של עורכי דין בידי בתי המשפט ולשלבם.

תחילת המסמך

עמש  11999-12/10ש .עזבון המנוחה ע ,ס .ש ,א .ע ואח' נ' ס .ש ,הסוכנות היהודית לארץ
ישראל ,מינהל מקרקעי ישראל

ואח' .ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה,

בקובעו כי יש לחלק בין היורשים את ערך המשק ,לרבות מכסת הביצים ,היות וזכויות המורישה במשק ,היו זכויות "ברת
רשות" בלבד .זאת ועוד ,היות ואין " בן ממשיך " ,ניתן להורות על זכיה על פי צוואה בכפוף לקבוע בהוראת סעיף  114לחוק
הירושה והעקרונות המפורטים בו.

תחילת המסמך
הצעות חוק:
הצעות חוק (יוזמות – עדיין ללא תוקף חוקי):
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נקיטת אמצעים בידי מעביד) ,התשע"א–,2011
על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נקיטת אמצעים בידי מעביד) ,התשע"א–,2011
שיזמו ח"כ רונית תירוש ,אברהם מיכאלי ואח' ,המציעה לחזק את שוויון ההזדמנויות בעבודה באמצעות הטלת חובות
פוזיטיביות על מעבידים.

תחילת המסמך
חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הרשות הלאומית לזכויות ניצולי השואה) ,התשע"א–,2011
על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הרשות הלאומית לזכויות ניצולי השואה) ,התשע"א–
 ,2011שיזמו ח"כ זאב בילסקי ,זבולון אורלב ,דוד רותם ואח' ,המציעה כי הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
תרכז תחתיה את כל הגופים העוסקים במתן שירותים לניצולי השואה.

תחילת המסמך
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המדינה:

ביקורת על מצב בתי החולים-

מבקר המדינה קבע כי הקשישים נוטלים למעלה משמונה תרופות שונות בלי

שיינתן להם ייעוץ מתאים ,רק מעטים מהם זוכים לטיפול במסגרת ביתי שחוסך אשפוז ,וכשהם מגיעים להתאשפז בבתי
החולים  -הצפיפות במחלקות הפנימיות עלולה לסכן את חייהם.

ביקורת על התנהלות ביטוח לאומי-

מבקר המדינה קבע כי גמלת הסיעוד אינה מחולקת באופן שוויוני בין

הזכאים ,תביעות הזכאות לגמלה אינן נענות בזמן וכך גם הערעורים .דו"ח המבקר חושף כי המוסד לביטוח לאומי לא נקט
במהלכים הדרושים על מנת לספק את שעות הטיפול הראויות לזכאים .על אף ההבדלים במידת המוגבלות בין אלפי
הזכאים ,כולם מקבלים מהמוסד את אותה מכסה של שעות טיפול .כמו כן ,קיים פער בין מספר שעות הטיפול הנחוץ לזכאי
לפי מספר הנקודות שצבר ,ובין היקף הסיוע הניתן לו .פער זה יוצר אי שוויון בין מקבלי גמלת הסיעוד  -ככל שאדם מוגבל
פחות ,כך הוא נהנה ממספר שעות טיפול גדול יותר יחסית למוגבלותו.

תחילת המסמך

משולחנה של העמותה -פרויקטים מיוחדים וחוברות


המשך הפצת פוסטר זכויות אזרח ותיקים -עמותת המשפט בשירות הזיקנה שמחה לבשר כי פוסטר
זכויות אזרחים ותיקים מופץ ונתלה במוסדות המעניקים שירותים לזקנים .אנחנו מזמינים את העמותות לזקן,
בתי אבות ,חברות סיעוד וכיוב' להזמין את הפוסטר ולתלותו לטובת ציבור לקוחותיו .למידע נוסף ולרכישת
הפוסטר לחצו כאן.



המשך הפצת חוברת לתכנון משפטי בזיקנה -עם הוצאת החוברת "במבט לפנים" -חוברת לתכנון משפטי
בזיקנה ,היא מופצת ונרכשת במקומות רבים .החוברת מעניקה מידע מעשי ופשוט לתכנון בתחום הרפואי-
משפטי ,צוואות ,ירושות ,אפוטרופסות וקבורה תרומת איברים לאחר המוות החוברת מלווה בהסברים פשוטים
וטפסים לדוגמא .החוברת הופקה בסיוע הקרן החדשה לישראל וועדת העיזבונות וניתן לרכוש אותה דרך אתר
העמותה .למידע נוסף לחצו כאן.



פרוייקט יעד רננה  -למניעת אלימות וניצול כלכלי בזיקנה  -במסגרת השתתפות העמותה בפרוייקט
יעד רננה ,הוצאה חוברת מידע העוסקת בהתעללות ניצול והזנחה של זקנים .מטרת חוברת זו היא להגביר את
הידע בקרב זקנים ,בני משפחה ואנשי מקצוע בזיקנה לתופעת ההתעללות ההזנחה והניצול הכלכלי ההסדרים
החוקיים בנדון באמצעות  10שאלות ותשובות פשוטות .אנו מאמינים כי הגברת הידע יכולה להעלות את
המודעות לתופעה ובכך לתרום לצמצומה .החוברת נמצאת באתר העמותה וניתן להורידה ו/או לעיין בה ללא
תשלום .למידע נוסף לחצו כאן.



ח ד ש !!!!! חוברת לתכנון משפטי רפואי בזיקנה -הסתיימה הכנתה של חוברת "לתכנון משפטי רפואי
בזקנה" -חוברת לתכנון רפואי משפטי בזיקנה .החוברת מעניקה מידע מעשי ופשוט לתכנון בתחום הרפואי-
משפטי ,חוק זכויות החולה ,חוק זכויות החולה הנוטה למות ,יפוי כח החוברת מלווה בהסברים פשוטים וטפסים
לדוגמא .החוברת הופקה בסיוע שולחן עגול מס'  ,3ניתן לרכוש אותה דרך אתר העמותה .למידע נוסף לחצו
כאן.
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חוברת זכויות עובדים ותיקים – הסתיימה עריכתה של חוברת זכויות עובדים ותיקים ,חוברת זו מעניקה
ידע בסיסי בזכויות עובדים ותיקים ,מידע מעשי ופשוט להבנת התחום .ניתן לעיין בחוברת באתר העמותה ללא
כל תשלום .למידע נוסף לחצו כאן.
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