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תקדימית

חדשות ,תקדימים וחידושים משפטיים בתחום המשפט והזיקנה
יולי ,3122

כרך  ,7גיליון 2

בפתח השנה החדשה ובחודש הזקן הבינלאומי העמותה מברכת את הזקנים בישראל ,תומכיה וחבריה
בשנה טובה .שנה של קידום זכויות ,שוויון ,חיים בכבוד וברווחה.
יום הזקן הבינלאומי
יום הזקן הבינלאומי מצוין מדי שנה ב 1 -באוקטובר ובכל חודש אוקטובר מתקיימים אירועים לציון יום
זה בארץ ובעולם .בשנת  1991האו"ם קבע רשימת זכויות לאזרחים ותיקים בהצהרת עקרונות בהן הזכות
לעצמאות ,הזכות למעורבות ,הזכות לטיפול ושירותים ,הזכות להגשמה עצמית והזכות לכבוד עצמי.
העמותה ערכה את העקרונות לפוסטר מעוצב ומקווה שכל ארגון העוסק בזיקנה ומעניק שירותים לזקנים
יתלה אותו ובכך יביע את תמיכתו בזכויות האזרחים הותיקים.

לפרטים נוספים ולהזמנת הפוסטר לחצו כאן.

חדש! יצאה לאור סדרת מדריכי הזכויות  :במבט לפנים -סדרת חוברות למידע ותכנון משפטי
בזיקנה
העמותה הוציאה לאור בימים אלו  6מדריכי זכויות הכוללים מידע פשוט וטפסים בזכויות מגוונות בזיקנה
כגון הכנת ייפויי כוח וצוואות ,זכויות דיירים בבתי אבות ,זכויות עובדים מבוגרים והגנה חוקית מפני
התעללות הזנחה וניצול כלכלי.

להזמנת החוברות ולפרטים נוספים לחצו כאן.
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טל'/פקס1-300-2222-13 :
דואל elderlaw@walla.com` :אתר אינטרנטwww.elderlaw.org.il :

-1-

עמותת המשפט בשירות הזיקנה
Law in the Service of the Elderly

(ע"ר)289285885:

جمعية القانون في خدمة الشيخوخة

בהזדמנות זו העמותה מודה מקרב לב לכל המתנדבים שהיו פעילים בשנת תשע"א 2010-2011
בפרויקטים השונים בעמותה (סדר א'-ב'):
מר איתי גורדון -סטודנט למשפטים אוניברסיטת חיפה
גב' שיר כהן -סטודנטית למשפטים אוניברסיטת חיפה
גב' אור מנו -פרקטיקום במסגרת תואר שני בגרונטולוגיה אוניברסיטת חיפה
גב' זהבית קורבר -סטודנטית למשפטים ועבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה
גב' איילת רוזנטל -סטודנטית למשפטים המכללה האקדמית נתניה
מר דורון שפיר -פרקטיקום במסגרת תואר שני בגרונטולוגיה אוניברסיטת חיפה
זכויות לכל גיל -הזקנים במאבק לצדק חברתי
העמותה הצטרפה לתנועת במאבק לצדק חברתי יחד כהמשך ישיר לפעילותה היומיומית כדי שהזקנים
יהיו נוכחים פעילים במחאה הנוכחית .העמותה הפגינה יחד עם זקנים וארגוני זקנים אחרים והגישה
את עמדתה לועדת טרכטנברג ולועדת ספיבק .לנייר עמדת העמותה לחצו כאן .
לצערנו הרב המלצות ועדת טרכטנברג התרכזו בשכבות הצעירות באוכלוסיה והדירו ,פעם נוספת ,את
הזקנים שבחברה .המאבק עדיין קיים ואנו נמשיך לפעול בכוחות משותפים לנראות זכויות הזקנים
ולהגשמתן.
העמותה השתתפה כחברה בשולחן העגול הלאומי השני לזכויות ניצולי השואה בישראל
העמותה השתתפה בשולחן העגול השני לקידום זכויות ניצולי השואה בישראל מיסודה של הרשות
לניצולי השואה .השולחן העגול הציג את התכנית להקמת מרכז מידע לניצולי שואה שיעניק מידע ויפעיל
מתנדבים למיצוי זכויות ומתן תמיכה נפשית לניצולי השואה .העמותה מסיימת בימים אלו את הכנת
מודל הזכויות הממוחשב לזכויות ניצולי שואה .במסגרת המודל הממוחשב יוכל כל ניצול שואה ,בן
משפחה ואנשי מקצוע לקבל מידע פשוט ,טפסים ,ופרטי הגוף המטפלים בהתאם לסדרת שאלות קצרה.
המודל יעלה לאתר העמותה בחודשיים הקרובים.
העמותה הגישה את עמדתה בנוגע לתפקיד פקידי הסעד בהליכי אפוטרופסות לוועדה לבחינת תסקירי
אפוטרופסות שהוקמה במשרד הרווחה
בעמדתה העמותה הדגישה את חשיבות השמירה על זכויות האדם הזקן בהליך אפוטרופסות לרבות
הזמנתו לדיון בבית המשפט ובחינת חלופות אחרות בטרם מינוי אפוטרופוס לאדם .העמותה הדגישה את
הצורך בהטמעת ההבנה שאפוטרופסות הינה פגיעה קשה באוטונומיה של האדם ועל יש להשתמש בכלי
משפטי זה רק לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות וכברירה אחרונה .עוד המליצה העמותה שהגיעה
העת לקיום רפורמה מקיפה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,בהגנה החוקית על זכויות מי
שמעומד להיות מוכרז כחסוי והכנסת התכנון המשפטי ומסמכים משפטיים כגון ייפוי כוח כאלטרנטיבה
חוקית לאפוטרופסות.

ת.ד ,343 .חיפה 31000
טל'/פקס1-300-2222-13 :
דואל elderlaw@walla.com` :אתר אינטרנטwww.elderlaw.org.il :

-2-

עמותת המשפט בשירות הזיקנה
Law in the Service of the Elderly

(ע"ר)289285885:

جمعية القانون في خدمة الشيخوخة

פסקי דין חדשים :


פיצול אפוטרופסות  -א"פ  15124-11-09פלוני נ' פלונית תק-מש , )2011( 477 ,)2(2011לפרטים
נוספים לחצו כאן.



קיבוץ וסיעוד אישי  -ת"א  42123-02-10דבורה סירקיס,עמליה שפר נ' קיבוץ מסדה תק-של
,)2011( 24272 ,)3(2011לפרטים נוספים לחצו כאן.



זכויות יורשי חברי קיבוץ -ע"א  7766/08קיבוץ מענית ,שובל שפק נ' איתן רוכמן ו 57-משיבים
נוספים ,היועץ המשפטי לממשלה ,קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית ואח' תק-על ,)3(2011
 )2011( 1981לפרטים נוספים לחצו כאן.



זכאות לתמלוגים של ניצולי שואה חסרי נתינות -וע  24617-01-11יגאל אפק נ' משרד
האוצר/הרשות לזכויות ניצולי שואה ,לפרטים נוספים לחצו כאן.



הפרטת בתי חולים סיעודיים לתשושי נפש -תא"ק  31652-07-11א.מ .רשת בתי אבות בע"מ
נ 'נאות מרגוע ל.ב בע"מ ואח' תק-של ,)2011( 39989 ,)3(2011לפרטים נוספים לחצו כאן.



ניצולי שואה ותקנות נכי רדיפות הנאצים -ע"ו  32608-03-11שיינגוט נ' מדינת ישראל ,לפרטים
נוספים לחצו כאן.

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


הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) ,התשע"א–- 2011
לפרטים נוספים לחצו כאן.

תיקוני חוק


חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)129התשע"א– -2011לפרטים נוספים לחצו כאן.

כתבי אישום:


ת"פ  1789-09-11מדינת ישראל נ' גוזלין דאראנג-לפרטים נוספים לחצו כאן.

תחילת המסמך

העמותה ממשיכה לקבל פניות רבות באינטרנט ,בקו הטלפון 1-800-222-213
ולהעניק מידע בנוגע לזכויות זקנים וניצולי שואה .כולם מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו.
עקבו אחרי פעילות העמותה גם בפייסבוק.
תרמו לעמותה להמשך פעילותה למען הזקנים בישראל.
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פסקי דין חדשים
א"פ  15124-11-09פלוני נ' פלונית (בית המשפט לענייני משפחה ,קריות ),השופט ניצן
סלימן .06\04\2011
בית משפט לענייני משפחה קיבל את בקשת הקיבוץ למנות אפוטרופוס חיצוני לחברת קיבוץ המצויה במצב
דמנטי וחסרת יכולת לדאוג בעצמה לענייניה,זאת לאחר שהקיבוץ טען כי משתמש הבעל שימוש ציני
במשאבים שמעניק הקיבוץ לחסויה ,לצרכיו הוא .כך ,השתמש בתקציבה של החסויה לצרכיו ,כשהוא
מכניס את חשבונה בקיבוץ לגירעון עמוק ,אשר אילץ את הקיבוץ להכניס את החסויה לתוכנית הבראה,
במסגרתה הוטלו עליה מגבלות שונות ,וזאת עד לאיזון החשבון .עוד נטען כי כנגד הבעל מתנהלים תיקי
הוצל"פ רבים.
בית המשפט קבע כי יש לפצל את האפוטרופסות לגוף ורכוש,כיוון שנראה כי הבעל דואג למצבה הגופני של
אשתו תוענק לו האפוטרופסות על גופה ,אך בנוגע לפן הכספי בית המשפט העניק את האפוטרופסות
לעמותת גג לחוסה ולנזקק וקבע כי יש להם  45יום להגיש תכנית משותפת במידת האפשר ,באשר לדרך
הצפויה להתנהלות האפוטרופסות המשותפת ,ובין היתר לפרט דרך העברת המידע מאפוטרופוס אחד
למשנהו (בין בקביעת דרך העברה חד שבועית ו/או במקרי חירום ,ובין עריכת תחשיבים חד חודשיים,
למשל ,בנוגע להוצאות והכנסות ,וכן צרכים מיוחדים וכיו"ב)(.ניתן ביום )06.04.11

תחילת המסמך

ת"א  42123-02-10דבורה סירקיס ,עמליה שפר נ' קיבוץ מסדה (בית משפט שלום ,נצרת),השופט
ערפאת טאטא : 28/07/11
בימ"ש השלום דחה את תביעתה של חברת קיבוץ מסדה כנגד הקיבוץ ,בקובעו כי חובת הקיבוץ לספק את
צורכי הסיעוד של החבר אינה חובה מוחלטת ,כאשר העסקת מטפלת זרה אישית לכל חבר סיעודי מהווה
מעמסה כלכלית כבדה מאוד לקיבוץ .על כן ,הקמת בית סיעודי לחברי הקיבוץ מהווה הסדר סביר ,האמור
לספק באופן סביר את צורכי חבריו של הקיבוץ בכלל ,ואת צורכי התובעת בפרט.
תחילת המסמך

ע"א  7766/08קיבוץ מענית ,שובל שפק נ' איתן רוכמן ו 57-משיבים נוספים ,היועץ המשפטי לממשלה,
קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית ואח' (בית משפט עליון בשבתו כבית משפט לערעורים
אזרחיים),הנשיאה ביניש :03\08\2011
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של יורשי חברי קיבוץ מענית ,בקובעו כי אינם זכאים לקבל בעלות על
דירות הוריהם שנפטרו ,או דמי עזיבה.
ערעורם של היורשים נסב סביב שתי נקודות עיקריות :הראשונה ,בדומה לטענת המשיבים בעניין מענית,
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היא זכות הוריו שנפטרו (והוא בנעליהם) ,לחלק בנכסי הקיבוץ ,על בסיס תרומתם לרכוש המשותף במהלך
חייהם בקיבוץ; זאת ,משהחליט הקיבוץ לשנות את אורח חייו ,ואת חיי השיתוף העומדים בבסיס הרעיון
הקיבוצי (הטעמים לבקשה זו דומים לאלה שהביאו המשיבים בעניין מענית) .השניה ,בקשה לסעד הצהרתי
עתידי שביקש בבית המשפט קמא ,לפיו תעמוד לו זכות לחלק מסוים בנכסי הקיבוץ ,בהתאם לחלק של
הוריו או לחלופין לזכות אמו בלבד (שנפטרה כזכור לאחר החלטת שיוך הדירות) ,בכל החלטת שיוך
עתידית שתיעשה בקיבוץ .לטענתו ,שגה בית המשפט קמא בסירובו לתת סעד זה אך מן הטעם שמדובר
בסעד עתידי ,שכן נדרשת התייחסות קונקרטית כבר עתה לזכויות בעתיד ,וכי למעשה הליך שיוך הנכסים
החל עם החלוקה העודפת של התקציב לחברים בעקבות מכירת המפעל.
בית המשפט העליון קבע כי לא הייתה להורי המשיבים בימיהם זכות אישית או חפצית בנכסי הקיבוץ;
זאת בהתאם לבחינה כוללת של תקנון הקיבוץ על סעיפיו השונים.
כל עוד זכו הורי המשיבים למסגרת שבה רצו בעודם בחיים ולה היו זכאים לפי התקנון ,הן מבחינה
אידיאולוגית והן מבחינת הספקת הביטחון הסוציאלי (ולא נטען אחרת על ידיהם) ,מילא הקיבוץ את חלקו
במעין-הסכם זה ,ולא נותרה להורי המשיבים או לעזבונם זכות תביעה נגד הקיבוץ.

תחילת המסמך

וע  24617-01-11יגאל אפק נ' משרד האוצר/הרשות לזכויות ניצולי שואה(שלום ת"א ,השופטת עינת
רביד) :01\08\2011
ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים קיבלה את עררו של יגאל אפק על החלטת הרשות לזכויות
ניצולי שואה שלא להכיר בו על פי החוק ,בשל זכאותו לנתינות צרפתית ,זאת משום שהמשיבה לא עמדה
בנטל ההוכחה המוטל עליה ,לסתירת הטענה לעניין אזרחות זרה.העורר הגיש כנגד המשיבה ערר לפי חוק
רדיפת הנאצים .הערר הוגש על החלטת המשיבה אשר קבעה כי אין להכיר בעורר על פי החוק ,שכן היה
בעל נתינות צרפתית ,וכנתין צרפתי לא היה זכאי לתגמול ופיצויים מאת מוסדות הפיצויים בגרמניה הואיל
ולא חל עליו סעיף  160של חוק הפיצויים הגרמני ,ולא ההסכם והמכתב המאוזכרים בסעיף  1לחוק הנדון
הם שמנעו ממנו להגיש את התביעה.
ועדת הערר קיבלה את הערר ופסקה כלהלן:תנאי סף לתובע תגמול לפי חוק הרדיפות ,היא זכאות לקבלת
תגמול מגרמניה אלמלא הסכם השילומים.עניין הנתינות ותחולת סעיף  – 160שעניינו פיצוי לחסרי נתינות
ולפליטים ,מחד והשלכות הסכם השילומים מאידך אינם "טכניים" אלא מהותיים ,זהו בסיס הזכאות.
מדינת ישראל איננה מפצה איש בגין סבלו בשואה שכן אין היא אחראית לאותו סבל או נזק .מדינת ישראל
לקחה על עצמה בהסכם השילומים את אחריותה של גרמניה לפצות ניצולי שואה שאלמלא אותו הסכם
שילומים היו יכולים לתבוע ישירות את גרמניה בגין סבלם ונזקיהם בשואה.רק מי שיכול היה לתבוע את
גרמניה ורק מי שהסכם השילומים מנע ממנו לעשות כן ,שני תנאים מצטברים ,רק הוא יכול לפנות למדינת
ישראל בתביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים .אין מישהו אחר שיכול לתבוע לפי החוק ואין למדינת ישראל
שום חבות אחרת על פי החוק.העורר עומד בנטל הראשוני של הבאת הראיה בעצם העלאת טענתו כי היה
נעדר נתינות או פליט ,תוך שעליו לנמקה במידת האפשר.
הנטל להוכיח את הטענה לעניין אזרחות זרה מוטל על הרשות בהיות הטענה טענת החרגה ,וכן בשל יתרונה
היחסי של המשיבה בתור רשות ממשלתית אשר יש לה נגישות עדיפה לרשויות של מדינות חוץ.
היות ובמקרה הנדון העלה העורר את הטענה בדבר חוסר נתינות צרפתית ,כאשר לטענת המשיבה העורר
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היה בעל אזרחות צרפתית במועד הרלוונטי ,והיות ולא הובאו מסמכים מטעם המשיבה הסותרים טענה
זאת של העורר ,בית המשפט פסק כי המשיבה לא עמדה בנטל המוטל עליה(.ניתן ב)1.8.11
תחילת המסמך

תא"ק  31652-07-11א.מ .רשת בתי אבות בע"מ נ 'נאות מרגוע ל.ב בע"מ ואח'(שלום ת"א ,השופט
מנחם קליין) 24\08\11
בית משפט השלום בת"א דחה בקשת רשת בתי אבות למנוע ממשרד הבריאות מלהעביר כספי מימון
למוסד סיעודי בטענה כי המוסד לא עמד בתשלומי השכירות ,בקובעו כי מתן הצו ייפגע בחוסי המוסד,
ובציינו כי הבקשה מהווה דוגמא טובה לנזקי מדיניות ההפרטה.רשת בתי האבות שהשכירה נכס
שבחזקתה לשם הקמת מוסד סיעודי לחולים גריאטריים ותשושי נפש הגישה תביעה כנגד המוסד לתשלום
דמי השכירות ,ובמסגרתה ביקשה מתן צו מניעה שימנע ממשרד הבריאות להעביר למוסד את כספי
המימון וחלף זאת יורה על העברתם ישירות לידי הרשת.
הרשת טענה ,כי למרות שהמוסד התחייב בהסכם לשאת בדמי השכירות ,לא עשה כן ,ויתירה מכך ,לא עמד
בתשלומיו לחברת החשמל ולעירייה .עוד נטען ,כי המוסד ביצע התאמות במושכר ללא אישורה בניגוד
להסכם.
המוסד טען מנגד ,כי אין להוציא את הצו שכן משרד הבריאות אינו צד לתביעה העיקרית ,ובנוסף ,צו
מניעה במהותו נועד לשמירת המצב הקיים ,ואילו במקרה זה הוא מבוקש להבטחת גביית כספים ,ולפיכך
דין הבקשה להידחות .לגופו של עניין טען ,כי בניגוד להבטחת הרשת לא בוצעו התאמות לנכס כנדרש ע"י
משרד הבריאות ,ועל כן נאלץ לבצע את ההתאמות בעצמו ,מה שגרם לו להפסדים ולהוצאות רבות ,ולפיכך
לא נותרה בידו ברירה אלא לעכב את דמי השכירות.
בית המשפט לבסוף קבע כי מטרת הצו המבוקש אינה לשמור על המצב הקיים אלא נהפוך הוא ,לשנות את
המצב ,ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.
עוד קבע ,כי בכל מקרה מאזן הנוחות נוטה באופן חד לטובת המוסד ,אשר בין היתר ,השקיע מכספו מאות
אלפי שקלים לשיפוץ והתאמת הנכס לחוסים ,בעוד שההפסד של הרשת הוא קבלת דמי שכירות חודשיים
בלבד ,שסכומם פחות מההוצאות והפסדים שנחל המוסד .כן נפסק ,כי הכספים המבוקשים הינם כספי
הסיוע אותם התחייב משרד בריאות להעביר למוסד לשם מימון הוצאות אשפוז החוסים ,ועיכובם יגרום
לפגיעה באותם חוסים ותשושי נפש השוהים בו(.ניתן ב)24.8.11

תחילת המסמך

ע"ו  32608-03-11שיינגוט נ' מדינת ישראל (שלום ת"א,השופט שרה דותן) 29/5/11
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בית המשפט קיבל את ערעור ניצולת שואה אשר רצתה שיכירו בהחמרת מצבה לפי תקנה  12לתקנות נכי
רדיפות הנאצים ויקבעו לה דרגת נכות גבוה יותר.
בנה של הניצולה שייצג אותה בדיון בבית המשפט ,טען בין השאר כי איננו מבין על סמך מה הועדות
הרפואיות נתנו לה תוספת של  3%בלבד .הוא גם טען שזה לא ראוי שסך אחוזי הנכות המוכרים שלה גדלו
ל ,69.66%-כך שחסרו לה  0.34%בלבד בכדי שהיא תעלה לדרגה אשר תאפשר לה תוספת כספית לקצבתה
החודשית .כך שבמקרה זה ,גם אם ערעור הניצולה יגרום לבסוף לתוספת קטנה כשליש האחוז לאחוזי
הנכות המוכרים שלה ,עשויה להיות לכך משמעות של תוספת של למעלה מ 5,000-ש"ח בשנה לקצבת
הנכות שהיא מקבלת לפי אותו החוק.
בית המשפט פסק כי הועדה החליטה ליישם את הוראות תקנה  12רק על חלק מהנכויות המוכרות ודבר
שכזה אינו תקין מכיוון שתכליתה של תקנה  12היא להוסיף על שיעור הנכות שנקבע בשל מצבו הכללי של
הנכה,ומצבו הכללי כולל גם פגימות אורטופדיות ואחרות ולא רק פגימות נפשיות.
תחילת המסמך

תיקוני חוק:
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)129התשע"א–-2011
תיקון סעיף  :224בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–,1995בסעיף (224ד) ,אחרי פסקה ()2
יבוא)3(" :לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה בקצבה חודשית
המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון –
(א)קצבה כאמור בפסקאות ( )1עד ( )3להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק הטבות לניצולי
שואה ,התשס"ז– .2007כלומר הקצבאות הבאות המפורטות באותו החוק:
()1קצבה חודשית המשולמת על ידי הרבוליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים,
בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים ( - ")BEGהקצבה הניתנת מגרמניה עקב נזקי
בריאות כתוצאה מרדיפות הנאצים .רבים מכירים אותה כ"קצבה ממגדל שלום" על שם הלשכה
לפיצויים אישיים מחו"ל הממוקמת באותו בניין והמטפלת בניצולים המקבלים קצבה זו.
(" .)2קצבה חודשית המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה"  -לפי חוק ההטבות לניצולי שואה
שאליו מפנה אותו תיקון חוק חדש " -ההסכם עם גרמניה" מוגדר כהסכם שנחתם בין ועידת
התביעות לגרמניה בשנת  .1992דהיינו ,המדובר בקצבה מקרן סעיף  2של ועידת התביעות -
קצבה המשולמת אחת לשלושה חודשים שגובהה כיום  300אירו.
(" .)3קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם"
 כל קצבה בגין רדיפות הנאצים המשולמת על ידי מדינה חוץ מישראל; כגוןהקצבה המשולמת על ידי הולנד בגין נזקי בריאות מתקופת מלחה"ע השנייה ( ,)WUVהקצבה
המשולמת על ידי צרפת למי שאחד מהוריו נספה עקב מעצרו בצרפת או גירושו מצרפת בתקופת השואה,
וכיו"ב.
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(ב)קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו ,כאמור בתיקון הספר
השישי לחוק הסוציאלי ,אשר התקבל בגרמניה ביום  20ביוני  -2002הקצבה הסוציאלית שניתנת על ידי
גרמניה בגין עבודה בגטו שניצולי שואה רבים החלו לקבל לאחרונה
תחילה ותחולה :תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן – יום התחילה) ,והוא יחול על גמלת סיעוד
המשתלמת ביום התחילה ואילך.
הוראת מעבר :על אף האמור בסעיף  ,2הוראות חוק זה יחולו לגבי מי שערב יום התחילה היה זכאי לגמלת
סיעוד בשיעור חלקי ,החל ב 1-בחודש שלאחר היום שבו המציא למוסד אישור בדבר קצבה חודשית
המשולמת לו על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כאמור בסעיף (224ד)( )3לחוק העיקרי
כנוסחו בחוק זה ,או החל ב 1-בחודש שלאחר תום  90ימים מיום התחילה ,לפי המוקדם.

הצעות חוק:
הצעות חוק (יוזמות – עדיין ללא תוקף חוקי):
הצעת חוק הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) ,התשע"א–
.2011
על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) ,
המציעה לשלם תוספת תלויים לקצבת הזקנה עבור כל ילדיו של המבוטח.
הצעת חוק זו קובעת כי תשתלם תוספת תלויים עבור כל ילדיו של המבוטח ,כלומר גם הילד השלישי
ואילך .ההצעה קובעת כי התוספת עבור הילד השלישי והרביעי היא פחותה באחוז מהתוספת עבור הילד
הראשון והשני .עבור כל ילד חמישי ואילך תהיה התוספת פחותה בשני אחוזים .לא רבים הם המבוטחים
הזכאים לקצבה שיש להם יותר משני ילדים (מתחת לגיל  ,)18ההצעה הזאת תשפר את מעמדם הכלכלי של
המבוטחים ותוצאות התוספות יהיו מרחיקות לכת בכל הנוגע לצמצום הפערים בין השכבות וכן תתרום
רבות לרמת החיים והחינוך של המשפחות ברוכות הילדים.על מנת למנוע מצב לפיו הגמלה המשתלמת
לזכאי לקצבה מכוח חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א– ,1980תפחת בעקבות הגדלת הקצבה לפי הצעת חוק
זו ,ייבחן הצורך בתיקון עקיף לחוק האמור ,בעת הכנת ההצעה לקריאה הראשונה.
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כתבי אישום:
ת"פ  1789-09-11מדינת ישראל נ' גוזלין דאראנג.
הנאשמת עובדת זרה מהפיליפינים אשר טיפלה בקשישה במשך  10שנים ,נחשדה על ידי בני משפחתה של
הקשישה כמתעללת ,על כן בני משפחתה רישתו את הבית במצלמות ואכן גילו כי המטפלת משתמשת בכוח
פיזי כלפי הקשישה.
בכתב האישום שהוגש ביום  04.09.11מתוארים כל מעשי ההתעללות הגופנית והנפשית של המטפלת
האחראית כלפיי הקשישה,קרי התעללות בחסר ישע על כן כתב האישום שהוגש נגדה הוא על פי סעיף 368ג
סיפא לחוק העונשין ,התשל"ז--1977-התעללות בחסר ישע .
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