Law in the Service of the Elderly

זיקנה

جمعية القانون في خدمة الشيخوخة

תקדימית

חדשות ,תקדימים וחידושים משפטיים בתחום המשפט והזיקנה
כרך  8גיליון 2

מרץ 3102

חג פסח שמח למען זכויות הזקנים לכבוד וחירות כל השנה
בהזדמנות חגיגית זו כולכם יכולים להשפיע ,כי כסף קטן שווה הרבה:
חברים יקרים על מנת לאפשר את המשך פעילותה המקצועי והבלתי תלוי ,אנו זקוקים לתמיכתכם
הכספית.

איך עושים זאת?
 .0בתרומה פשוטה דרך האתר :התרומה לעמותה היא פשוטה ,ונעשית בכרטיס אשראי
באמצעות ממשק האינטרנט הידידותי של אתר "ישראל תורמת" לתרומה לחצו כאן:

 .2בעיגול אגורות לטובת העמותה בכרטיס האשראי :עמותת המשפט בשירות הזיקנה
הצטרפה "לעיגול לטובה" ,הצטרפו גם אתם ותוכלו לעגל כל עסקה בכרטיס האשראי ולתרום את
ההפרש אל עמותת המשפט בשירות הזיקנה.
להצטרפות לחצו על הקישור ,בחרו באמצעות איזה כרטיס הינכם מעוניינים לתרום ,מלאו את פרטיכם
וביחרו את עמותת המשפט בשירות הזיקנה כעמותה שהינכם מעוניניים לתרום לה
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משולחן העמותה
הליכים משפטיים
והפעם הצלחה תקדימית נוספת !
זקנה חסויה וערירית תישאר לגור בביתה ולא תועבר למוסד בניגוד לרצונה ,כל זאת באמצעות
הליך משפטי שהוביל לסיוע כספי ומתן שירותים בבית מטעם מדינת ישראל:
בג"צ  0012/02פלונית ועמותת המשפט בשירות הזיקנה נגד עיריית חיפה ,משרד הרווחה ,משרד
הבריאות ,הקרן לטיפול בחסויים והמוסד לביטוח לאומי
העמותה הגישה עתירה לבג"צ הנ"ל .בזכות העתירה הצליחה העמותה ,להשאיר את האישה
החסויה בביתה ולמנוע העברתה למוסד לצמיתות:
העמותה עתרה בשמה של אישה כנגד הוצאתה בצו לפי חוק הגנה על חוסים למחלקה סגורה
לתשושי נפש בבית אבות .פלונית בת ה ,83-ערירית ,התקיימה מקצבת זיקנה והשלמת הכנסה
בלבד ולא יכולה היתה להמשיך לשלם עבור המטפלת הביתית הצמודה ועל כן רשויות הרווחה
ביקשו להעבירה למסגרת מוסדית לצמיתות .העמותה ייצגה את פלונית היות וסיפורה האישי הינו
עקרוני וסיפורם של רבים אחרים לפיהם המדינה מוכנה לממן "קוד" את עלות השהות בבית אבות
על סך כ ₪ 03,333 -לחודש אך אינה מוכנה להשלים את הסכום החסר לפלונית כ ₪ 0,333 -מדי
חודש כדי להמשיך ולהתגורר בביתה ולקבל טיפול ההולם את צרכיה .בתחילה בית המשפט העליון
קבע בצו זמני שמשרד הרווחה ועיריית חיפה יממנו באופן מלא את כל שהותה במרכז היום לזקנים
תשושי נפש ,כמו כן בעקבות העתירה נערך מיצוי זכויות מחודש בעניינה והצלחנו להעלות
משמעותית את הכנסותיה באלפי שקלים לחודש בזכות המעבר מגמלת סיעוד לגמלת שירותים
מיוחדים בשיעור מקסימאלי.
בעקבות העתירה המדינה הציעה פתרון אשר מחד ישאיר את החסויה לגור בביתה ומצד שני
יצמצם עלויות העסקת המטפלת בסופי שבוע .סוכם כי החסויה תמשיך לגור בביתה  8ימים
בשבוע .אחת לשבוע החסויה תשהה בנופשון במסגרת מוסדית כדי לאפשר חופשה לעובדת הזרה,
במימון משרד הבריאות או משרד הרווחה .כמו כן החסויה תמשיך לבקר במרכז היום פעמיים
בשבוע במימון מלא ,ללא השתתפות עצמית ,של משרד הרווחה ועיריית חיפה .בשל ההגעה
לפתרון העתירה מיצתה עצמה ולפיכך נדחתה.
הגם שהעתירה נדחתה בפועל מדובר בהישג תקדימי ממש ,מכיוון שעד לפרשה זו חסויים
שלא היה בידם המשאבים הכספיים לממן טיפול ו/או השגחה צמודים נאלצו לעבור למסגרת
מוסדית בניגוד לרצונם .מדובר בפרשה אשר תוצאתה המעשית היא ביטוי לאפשרות הקיימת
בפועל להשארת זקנים עריריים ועניים בקהילה ולא במוסדות.
לפסק הדין המלא לחצו כאן.
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אירועי העמותה
השתלמות משפטית
ביום שלישי  9/4/2013בשעה  08:83העמותה תקיים השתלמות משפטית בנושא ,הזיקנה כמחייבת
התמחות והערכות משפטית מיוחדת .ההשתלמות תתקיים בלשכת עורכי הדין ,שלוחת חדרה והיינה
מיועדת לעורכי דין .לפרטים נוספים.
יום עיון
בעקבות פסק הדין שלנו בעניין ליבי וינברג נ' אוניברסיטת בר אילן ,התקיים ביום  00.8.2308ערב
עיון מרתק ,באוניברסיטת בר אילן מטעם הקליניקה לסיוע משפטי לזקנים וניצולי שואה .ערב העיון
הוקדש לדיון בנושא ביטול חובת הפרישה לעובדים .ביום העיון השתתפו מרצים מכובדים מהאקדמיה
וממשרדי ממשלה והוא זכה לתגובות ערות מצד קהל המשתתפים .לפרטים נוספים.

פסקי דין חדשים :
בית הדין הארצי לעבודה בערעור החליט כי לא היה מקום לשלול זכאות לגמלת סיעוד בשל
העובדה שהמערערת מתגוררת ב"אגף תמיכה" בבית אבות להבדיל מ"מחלקה סיעודית" -עב"ל
 ,88403-03-02גורה נ' המוסד לביטוח לאומי.
לפרטים נוספים לחצו כאן
חוסר סבירות קיצוני :עיריית רמת השרון דרשה מיליוני שקלים מבית אבות ללא כל סיבה.
פס"ד עת"מ  ,4310-33-03בית בלב בע"מ נ' עיריית רמת השרון.
לפרטים נוספים לחצו כאן

חקיקה חדשה:
רשויות הפיצויים הגרמניות פרסמו לאחרונה כי החל מחודש מרץ  3102הקצבאות שמקבלים
ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה BEG-יוגדלו.
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.
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עב"ל  ,88403-03-02גורה נ' המוסד לביטוח לאומי:
המערערת בת  14מתגוררת בדיור מוגן  ,ב"אגף התמיכה" ,מאז  ,2333ונהגה לקבל גמלת סיעוד.
בתחילת  ,2302הופסקה גמלה זו למערערת ,בטענה כי לפי סעיף  223לחוק ביטוח הלאומי – אדם
השוהה במוסד סיעודי או מחלקה שבה שוהים מטופלים שזקוקים לסיעוד אינו זכאי בנוסף לגמלת
סיעוד .הדיור המוגן בו מתגוררת המערערת הינו "מוסד סיעודי" ולכן אין היא זכאית לגמלת סיעוד.
בית המשפט במחוזי קבע כי הבחינה אם מחלקת "התמיכה" היא בגדר "מוסד סיעודי" אינה נעשית
ע"פ המבוטח ויכולותיו אלא לפי ההגדרה של המקום בו הוא שוהה ,במקרה הנדון המחלקה מפוקחת
על-ידי משרד הרווחה ולכן קבע שהמערערת שוהה ב"מחלקה סיעודית" ולא בדיור מוגן,
לאור האמור החלטת המוסד לביטוח לאומי על הפסקת הזכאות לגמלת סיעוד נתקבלה כדין.
בית הדין לעבודה בערעור הפך את ההחלטה וקבע כי אין לקבל את גישת ביטוח לאומי שדי בכך
שהמבוגר מתגורר ב"בית אבות בפיקוח" על-מנת שהוא ייחשב כ"מבוטח הנמצא במוסד סיעודי" ,אין
לאשר מדיניות זו שתוצאתה שלילה גורפת של זכאות לגמלת סיעוד של ציבור מבוטחים המתגורר
בבית אבות בפיקוח .על המוסד הלאומי לבחון כל מקרה לגופו אם המבוטח מתגורר ב"מוסד סיעודי"
או ב"מחלקה סיעודית" כהגדרתם בחוק.
בנסיבות המקרה הנדון יש לראות במגורים ב"אגף התמיכה" כמגורים בקהילת הדיור המוגן ולא
כמגורים במסגרת מוסדית של מחלקה סיעודית.
לפיכך ,תשלום גמלת הסיעוד למערערת בנסיבות המקרה הנדון מתיישב עם תכלית החוק.
לפסק הדין המלא לחץ כאן

עת"מ  ,4310-33-03בית בלב בע"מ נ' עיריית רמת השרון:
עיריית רמת השרון דרשה מהמרכז לדיור מוגן "בית בלב" לשלם אגרות והיטלי פיתוח של למעלה מ8
מיליון שקלים .בעלת המרכז טענה כי כשרכשה את הנכס בשנת  2333אישרה העירייה כי הוא נקי
מחובות ומשכך החיוב הנוכחי הוא אינו חוקי ואינו סביר.
השופטת נגה אוהד קיבלה את העתירה במלואה  ,נפסק כי החלטת העירייה לגבות לפתע סכום
העולה על  8מיליון  ₪מבלי הוכיחו או להסבירו אינה החלטה סבירה או חוקית ולא כך מצופה מרשות
להתנהג.
"חזקת התקינות" לפיה מעשי העירייה בהכרח תקינים לא מאפשרת לעירייה שלא להוכיח את
דרישותיה – והיא מחויבת לתת לאזרח המבקש זאת ,תשובות מלאות ואמתיות ,על אחת כמה וכמה
כשההליך מתברר בבית משפט.
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* עוד נפסק כי על רשות מקומית לגבות את היטלי הפיתוח תוך זמן סביר ממועד ביצוע עבודת
התשתיות ,רשות שלא גבתה בזמן סביר תהיה מנועה מלעשות כן.
חקיקה חדשה:
רשויות הפיצויים הגרמניות פרסמו לאחרונה כי החל מחודש מרץ  3102הקצבאות שמקבלים
ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה BEG-יוגדלו.
לפרטים נוספים לחצו כאן
רשויות הפיצויים הגרמניות פרסמו לאחרונה כי החל מחודש מרץ  2308הקצבאות שמקבלים ניצולי
שואה מגרמניה לפי חוק ה BEG-יוגדלו ב.7.3%-
התשלום שיועבר לניצולים בחודש מרץ  2308יכלול גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות
עבור החודשים אוקטובר  - 2302פברואר .2308
חשוב לציין כי הגדלת הקצבה לא אמורה לפגוע בזכאות של אותם ניצולים לגמלת סיעוד מהביטוח
הלאומי בישראל כיוון שהחל משנת  2300אין לקחת קצבה זו בחשבון לצורך קביעת הזכאות לאותה
הגמלה לפי סעיף (224ד)(()8א) לחוק הביטוח הלאומי.
כידוע ,הגדלת הקצבאות לפי חוק ה BEG-עשויה להשפיע גם על קצבת נכות אחרת שמקבלים
עשרות אלפי ניצולים אחרים ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (אשר לפי המלצות ועדת
דורנר היא מחושבת ,בנוסף לשיטה הלינארית ,גם לפי  37%מקצבת ה.)BEG-
אולם יש לציין כי חישוב זה לוקח בחשבון לא רק את השינוי בקצבת ה BEG-אלא גם את שער
החליפין הממוצע של האירו מול השקל באותה התקופה אשר גם ירד בשנים האחרונות ומשום כך
שיטה זו לא עודכנה תקופה ארוכה.
רק ביום העדכון הקרוב ,שנקבע בצו ל 0-באפריל ,ניתן יהיה לדעת האם ואם כן-באיזה שיעור ,תביא
אותה הגדלה הקצבאות ה BEG-גם להגדלת קצבאות הנכות ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות
הנאצים.
להודעה שפורסמה על ידי רשות הפיצויים בברלין -
http://www.berlin.de/labo/entschaedigungsbehoerde/dienstleistungen/aktuell_info.ht
 . mlלהודעה שפורסמה על ידי רשות הפיצויים בסארבורג http://www.afw- -
. saarburg.de/web_de/news_de/publish/news_47.html
לצו הקובע את שיטת חישוב הקצבה מהאוצר לפי ה - BEG-צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול),
התש"עhttp://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/A46219B9-735C-427C-8581- - 2303-
. 56E7578F3E52/19985/6888.pdf
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