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עמותת המשפט בשירות הזיקנה מאחלת לכם חבריה ותומכיה חג פסח שמח.
בהזדמנות זו העמותה קוראת לכולכם להביע את תמיכתם בפעילותה למען זכויות
הזקנים בישראל לתרום תרומה כספית ולהצטרף כחברים בעמותה.

עתירות העמותה
הגשת בקשה להתמנות כידיד בית משפט וכתיבת סיכומים בתיק עע 14705-09-10
יוסף מוצפי נגד בנק לאומי לישראל בע"מ -העמותה הגישה בקשה לבית הדין הארצי
לעבודה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לערעור של עובד מבוגר נגד בנק לאומי בעניין "הסכם
קשישים" שנחתם עימו .מדובר בהסכם הקובע תנאי העסקה פחותים לעובדים שהתקבלו
לעבודה בבנק בגיל  55ומעלה .במסגרת ההליך העמותה הגישה את סיכומיה המפרטים את
אי חוקיות הסכם הקשישים וחשיבות מתן סעד הולם לעובדים בתביעות ,כדי לעודד תביעות
בגין הפליה מטעמי גיל.
התקיים הדיון בבית הדין הארצי לעבודה בערעור בעניין עע  209/10ליבי וינברגר עמותת
המשפט בשירות הזיקנה ואחרים נגד אוניברסיטת בר אילן -במהלך חודש פברואר 2011
התקיים הערעור בבית הדין הארצי לעבודה כנגד כפיית פרישה של עובדת מנהלה
באוניברסיטת בר אילן .בדיון העמותה חזרה על טיעוניה וטענה שהחובה לפרוש ,בשונה
מהבחירה לפרוש ,הינה פגיעה בזכות החוקתית של העובדים לחופש עיסוק ולכבוד האדם.
כידוע ,הערעור הוגש לאחר שבית הדין האזורי לעבודה בת"א דחה את תביעת העמותה.
כעת הערעור ממתין לפסק הדין ובמידה והערעור ידחה העמותה תשקול הגשת עתירה
לבג"צ.
בחדשות
סדנאות בקהילה -במסגרת פרוייקט יעד רננה ובתמיכת עיריית חיפה העמותה בסיוע דורון
שפיר ,סטודנט לתואר שני בגרונטולוגיה ,מעבירה סדנאות לזקנים בקהילה בנושא מניעת
התעללות ,הזנחה וניצול כלכלי .במהלך החודשים האחרונים התקיימו הסדנאות במרכז היום
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בשושנת הכרמל בשילה חיפה ובדיור מוגן מגדלי אלישע בחיפה .במהלך הסדנה
המשתתפים צפו בסרטים בנושא התקיימו דיונים ונתנה הרצאה על החוקים מגינים הנותנים
מענה לבעיה זו.
כתיבת חוברת חדשה בנושא זכויות דיירים בבתי אבות -במהלך החודשים האחרונים
העמותה כותבת חוברת חדשה המוקדשת לזכויות הדיירים בבתי אבות ,החוברת שנכתבת
בסיוע אור מנו ,סטודנטית לתואר שני בגרונטולוגיה ,מכילה מידע רלוונטי על זכויות דיירים
והחוקים הקיימים בנושא זה .בנוסף החוברת מביאה סיפורים לדוגמה בליווי פתרונות
מוצעים .החוברת צפויה לצאת לאור בקיץ .2011
הצטרפות לפורום לעבודה רב גילאית– הפורום הוקם על ידי מרכז "מהות" ,העמותה
הצטרפה כחברה מובילה בפורום בו חברים ארגונים ומעסיקים במטרה לקדם שוק עבודה
המעודד עבודה גם בגילאי הביניים ובגילים מבוגרים ,ללא הפליה .בשלב זה העמותה
השתתפה בקיום דיון בפורום אודות העלאת גיל הפרישה לנשים מ 62 -ל 64-ובכתיבת נייר
עמדה לועדה שמונתה על ידי שר האוצר בנושא זה.
טיפול בפניות הציבור -העמותה מקבלת עשרות פניות מדי שבוע בקו הטלפון
 1-800-222-213ודרך האתר .הפניות מגיעות מזקנים ,בני משפחה המטפלים בזקנים
ומאנשי מקצוע בתחום הזיקנה .נושאי הפניה הם :זכויות בביטוח לאומי ,תכנון משפטי
ואפוטרופסות ,התעללות וניצול כלכלי ,זכויות ניצולי שואה וזכויות אזרחים ותיקים.
למידע על יתר הפרויקטים ועל חוברות העמותה לחצו כאן
פסקי דין חדשים :


תכנון משפטי :שריפת גופת נפטר אינה מהווה חילול כבוד המת לפי הדין הישראלי .
ת"א  25468-12/10א .ש ,.י .ל .נ' ל .ב ,.המכרז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי ,פרטים נוספים

לחצו כאן.


מעמד קבע לזקנים :בבחינת בקשה של קשיש למעמד קבע יש לשקול שיקולים
רלוונטיים במיוחד כאשר מדובר ב"מקרה הומניטארי ייחודי" .עת"מ  1445-09ולנטינה נ '

שר הפנים,פרטים נוספים לחצו כאן.


זוגיות ועיזבון :בית המשפט לענייני משפחה בת"א פסק כי הלכת השיתוף בין בני זוג
אינה קיימת אם אחד מבני הזוג לא טענו לזכות השיתוף כאשר היו בחיים .תמ"ש (תל-

אביב-יפו)  106132/05מנהלי עיזבון המנוחה ג.י ז"ל נ' כ.ב ,ר.ב,פרטים נוספים לחצו כאן.


ביטוח סיעודי :בית המשפט המחוזי בת"א אישר הגשת תובענה ייצוגית בשל כך שקופת
חולים כללית ודקלה חברה לביטוח הטעו את לקוחותיהם .ת"א  1251/07אורי קידן נ' דקלה
חברה לביטוח בע"מ ,שירותי בריאות כללית,פרטים נוספים לחצו כאן.
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זוגיות וצוואות :בית המשפט לענייני משפחה קבע כי כאשר מדובר בכספים שנצטברו
במהלך הנישואים ,בן זוגו של המנוח זכאי למחצית מהם גם אם אינו רשום כיורש .תמ"ש

(תל-אביב-יפו)  1993/07ד.פ.א ,נ' א.א,פרטים נוספים לחצו כאן.


צוואות  :בית המשפט לענייני משפחה בב"ש קבע כי כאשר קשיש מושפע "בצורה לא
הוגנת" והדבר בא לידי ביטוי בצוואתו ,הצוואה תבוטל .ת"ע  1580/07ד .א .נ' י .פ ,פרטים

נוספים לחצו כאן.


צוואות וירושות :בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי עיזבון של חבר קיבוץ יועבר
לאלמנתו ולילדיו ולא לקיבוץ  .ת"א  135/08קיבוץ כפר מסריק נ' דורית אבנון ,אמיר אבנון,פרטים

נוספים לחצו כאן.


צוואות וירושות :בית המשפט לענייני משפחה קבע כי אין לבטל צוואה בשל מצבה הפיזי
של הצוואה  .ת"ע  45860/08פלונית נ' אלמונים,פרטים נוספים לחצו כאן.



ניצול כלכלי  :בית המשפט השלום בראשל"צ גזר על מטפלת קנס כספי ומאסר בשל
הפרת יחסי האמון ששררו בינה לבין הקשיש שבו טיפלה .ת"פ (ראשון-לציון) 23421-11-09

מ"י נ' איירין קבאנג,פרטים נוספים לחצו כאן.


צוואות וירושות :בית המשפט לענייני משפחה קבע כי כאשר שני בני הזוג עורכים צוואה
יחדיו(הדדית) ,לאחר מותו של אחד מהם אין הם יכולים לשנות את הצוואה המשותפת
אם קבעו כך בצוואה .ת"ע  110040/08עיזבון המנוחה ב.פ ז"ל ,מ.ג(.א) נ' מ,פרטים נוספים לחצו
כאן.



אפוטרופסות :ההנחה הבסיסית הינה כי מינוי קרוב משפחה עדיף על גוף זר במיוחד
כאשר החסויה מצויה בקשר טוב עם בני משפחתה ,כמו כן בית המשפט מבחין בין מינוי
אפוטרופוס לרכוש למינוי אפוטרופוס לגוף .א"פ  9794-05/10ג .צ ,.ע .מ .ל ,.א .מי .נ' ד .ס,

היועמ"ש ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים – חיפה,פרטים נוספים לחצו כאן.


ניצול כלכלי :כאשר מתבצע מעשה גניבה ,אף ממטפלת אשר מטפלת בקשיש באופן חד
פעמי ,מופרת חובת הנאמנות השוררת בין הצדדים .ת"פ  8330/08מ.י .מדור תביעות פלילי

ת"א נ' רוזה אזריה,פרטים נוספים לחצו כאן.


זכויות ניצולי שואה :לא ניתן לקבל גמלה לניצולי שואה כאשר לא מוכיחים עילת
נרדפות .ו"ע  13490-04/10מאני רובין נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה ,משרד האוצר/הלשכה
לשיקום נכים,פרטים נוספים לחצו כאן.



זכויות ניצולי שואה :ליוצאי לוב הרוצים לקבל גמלה לניצולי שואה עומדות שתי חלופות
–האחת  -קבלת תגמולים מיום מתן פס"ד טייר לפי החלטה מנהלית של הממשלה
ומשרד האוצר ,והאחרת –ניהול הליך משפטי להוכיח את זכאותו ובמידה וטענותיו
תתקבלנה ,קבלת תגמולים מיום הגשת תביעתו לראשונה .ע"ו  25231-08-10גוילי טוני נ'
הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,לפרטים נוספים לחצו כאן.



שוד של זקנים :בית המשפט המחוזי גזר על נאשם עונש מאסר ועונש כספי בגין שוד
של קשישה .ת"פ  9616-05/10מדינת ישראל נ' עלא עדס ,סאמי עדס,לפרטים נוספים לחצו כאן.
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צוואות וירושות :ניתן לקבל צו קיום צוואה בפני רשות אם מתחקים אחר כוונת המצווה.
ת"ע  1320/04עיזבון המנוח ס.ק .ז"ל ,ס.ק .נ' ס.ק .ואח',פרטים נוספים לחצו כאן.



איסור הפליה בעבודה :פיטורים בניגוד לחוק גיל הפרישה ועל רקע אפליית גיל –
אסורים .תע"א  9466/08יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ,לפרטים נוספים

לחצו כאן.

חקיקה חדשה :


חוק האזרחים הותיקים(תיקון מס'  ,)11התשע"א . 2011 -לפרטים נוספים לחצו כאן.



צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) ,תשכ"א.1961-לפרטים נוספים לחצו כאן.

הצעות חוק – יוזמות שטרם נכנסו לתוקף חוקי:


הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון – הסכמה להשתלת איברים),
התשע"א , 2011לפרטים נוספים לחצו כאן.



הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם התשע"א ,2011לפרטים נוספים לחצו כאן.

החלטות ממשלה:
 הממשלה אישרה בניית אלפי יחידות דיור לקשישים

נזקקים ,לפרטים נוספים לחצו כאן.

בחודשים האחרונים העמותה הייתה פעילה במישורים רבים ומגוונים .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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ת"א  25468-12/10א .ש ,.י .ל .נ' ל .ב ,.המכרז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי תל אביב
(19/12/10מחוזי חיפה,השופט משה גלעד) :
ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה של אמה ואחיה של מנוחה ,לצו מניעה שיאסור על שריפת גופתה .לאחר בחינת מהימנות
העדויות והראיות קיבל ביהמ"ש את טענת בתה ובעלה של המנוחה ,וקבע שבמהלך חייה אכן הביעה המנוחה את רצונה
שלאחר מותה תישרף גופתה .מתוך כך נקבע שמתוך שמירה על כבוד המנוחה יש לקיים את רצונה .בעניין זה ציין ביהמ"ש
שכבוד המת הינו עיקרון חוקתי הנגזר כפועל יוצא מכבודו של האדם החי ומזכותו לאוטונומיה אישית .מעבר לכך ציין
ביהמ"ש שהוראות הדין אינן אוסרות על שריפת גופות נפטרים וכי אין המדובר בהסדר שלילי אשר מונע שריפת גופו של
מנוח ,אם הביע רצונו לכך .הודגש שע"פ הדין הישראלי ,שריפת גופת נפטר אינה מהווה חילול כבוד המת .לאור כל האמור
הוחלט על דחיית הבקשה( .ניתן )19.12.10

תחילת המסמך
עת"מ  1445-09ולנטינה נ 'שר הפנים ( מנהלי,י"ם השופט משה יועד הכהן ):14/11/10
לביהמ"ש לעניינים מנהליים הוגשה עתירה להורות לשר הפנים להעניק לעותרת ,אזרחית רוסיה שנכדה מתגורר בישראל,
מעמד של תושבת קבע ,או לחלופין ,להאריך מעמדה כתושבת ארעית .נטען שלאור נסיבות חיי העותרת – היא בת ,72
במצב בריאותי לקוי ,ללא נכסים ושני ילדיה נהרגו – מדובר ב"מקרה הומניטארי ייחודי" .עוד נטען שהעותרת זכאית למעמד
מכוח נוהל הורה קשיש .ביהמ"ש הורה לוועדה לעניינים הומניטאריים לדון מחדש בבקשת העותרת מהטעם שבמסגרת
החלטתה לא נבחנו כל השיקולים הרלוונטיים ,ומכיוון שנימוקי הוועדה לדחיית הבקשה אינם איתנים ומבוססים דיים.
ביהמ"ש ציין גם שלאור נסיבות העניין והרציונאליים שבבסיס נוהל הורה קשיש ,ייתכן והיה מקום להחיל על העותרת את

הנוהל למרות שטכנית היא אינה עומדת בדרישותיו( .ניתן )14.11.10

תחילת המסמך

תמ"ש (תל-אביב-יפו)  106132/05מנהלי עיזבון המנוחה ג.י ז"ל נ' כ.ב ,ר.ב(השופטת מירה
דהן) :3/11/10
ביהמ" ש לענייני משפחה דחה תביעת יורשי מנוחה להחלת חזקת השיתוף בעיזבון בעלה המנוח וקבע כי למרות שהמנוחה
ידעה שהמנוח מקבל פיצויים בחשבון נפרד ,לא גילתה דעתה כי היא טוענת לזכויות בחשבונות אלו ,למשל באמצעות אמירה
או באופן של עריכת צוואה .כן הובאה בחשבון הסתמכותם של הנתבעים כצד ג' על הרישום ושינוי מצבם לרעה בסברם כי
חזקת השיתוף לא חלה(.ניתן ביום )3.11.10

תחילת המסמך
ת"א  1251/07אורי קידן נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ ,שירותי בריאות כללית (מחוזי
ת"א,השופט יהושע גייפמן :02/01/11
ביהמ" ש המחוזי אישר הגשת תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח בע"מ ושירותי בריאות כללית ,בעילה של הטעייה
במחדל [הפרת חובת גילוי] וזכות להשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט .על פי ההחלטה ,המשיבות הטעו לסבור כי
עם ההצטרפות לתוכנית " כללית מושלם " של קופ"ח כללית ,פוקעת החברות בפוליסת " כללית משלים " של דקלה ,כאשר
לא הובהר כי יש לבצע פעולת ביטול פוזיטיבית ,אחרת יחוייבו בעבור שתיהן ,חרף העובדה שהאחת נועדה להחליף את
השנייה  ,על כן הסעד הנתבע הוא להורות להחזיר לחברי הקבוצה את סכומי הפרמיות ששילמו עבור ביטוח "כללית משלים"
של דקלה בעת שהיו עמיתים בתכנית "כללית מושלם" של קופ"ח כללית החל מ 1.1.2002ואילך (.ניתן ביום )2.1.11
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תמ"ש (תל-אביב-יפו)  1993/07ד.פ.א ,נ' א.א (הש' טובה סיון) : 05/01/11
בית משפט לענייני משפחה קבע כי אלמנתו של פלוני תקבל מחצית מכספי החסכונות מפוליסות הביטוח ,למרות שפלוני
רשם את בנו בלבד כיורשו .בית המשפט קבע כי המדובר בכספים אשר נצברו במהלך חייהם המשותפים ,ועל כן מהווים
נכס משותף ( .ניתן ביום )5.1.11

תחילת המסמך

ת"ע  1580/07ד .א .נ' י .פ( ענייני משפחה באר שבע,השופט דניאל טפרברג) 9/12/10
בית משפט לענייני משפחה ביטל צוואה ,שבה ציווה המנוח את רכושו למטפלת שלו ושל רעייתו בשני העשורים האחרונים
לחייהם ,ובפירוש נישל את שלושת ילדיו מכל רכושו ,מהטעם שכל העובדות והנסיבות "זועקות כי המנוח היה נתון להשפעה
בלתי הוגנת" מצד המטפלת  ,בית המשפט מצא כי עדותה של המטפלת הייתה לא אמינה וכי הטיפול שסיפקה היה לקוי
והגיע עד כדי הזנחה ,כמו כן ניסתה המטפלת ניסתה להשפיע על יחסיהם של המנוחים עם ילדיהם על מנת שישרור נתק
בין הצדדים (.ניתן ביום )9.12.10

תחילת המסמך
ת"א  135/08קיבוץ כפר מסריק נ' דורית אבנון ,אמיר אבנון (מחוזי חיפה,השופט אלכס קיסרי
):09/01/11
בשנת  2000הלך לעולמו זאב אבנון ז"ל שהיה בעלה של אבנון ושהיה גם הוא חבר הקיבוץ ,ובתקופה שקדמה לפטירתו
הועסק על ידי החברה למתנ"סים בע"מ בתפקיד מנהל המתנ"ס במועצה האזורית מטה אשר ,וככזה הוא היה עובד חוץ.
בעקבות פטירתו של זאב קמו לאבנון זכויות לקבלת תשלומים שונים שהם :קצבת שאירים המשתלמת מן המוסד לביטוח
לאומי  ,גמלת שאירים המשתלמת מקרן הפנסיה מבטחים ,וכן הסכום שנצבר בקרן השתלמות טפחו  ,אבנון קיבלה מקרן
ההשתלמות את הסכום שנצבר ולא העבירה אותו לקיבוץ ,את הסכומים שקיבלה כגמלת שאירים העבירה אבנון לקיבוץ עד
שנת  ,2006כאשר חדלה לעשות כן הקיבוץ הגיש תביעה כנגד האלמנה,ביהמ"ש המחוזי דחה תביעתו של קיבוץ כפר
מסריק נגד דורית אבנון החברה בקיבוץ ,להעברה לידיו של קרן השתלמות וגמלת שאירים עקב פטירת בעלה ,וקבל
תביעתה ושניים מילדיה נגד הקיבוץ לפסק דין המצהיר שתשלומי קצבת השאירים וגמלת השאירים שייכים להם ולא
לקיבוץ(.ניתן ביום )09.01.11

תחילת המסמך

ת"ע  45860/08פלונית נ' אלמונים (ענייני משפחה י"ם ,הש' בן ציון גרינברגר) :20/01/11
בית המשפט לענייני משפחה דחה התנגדות לצו קיום צוואה שנעשתה בשנת  1972שהגישה בתה של המנוחה .האם ערכה
את צוואתה  33שנים לפני מותה ,בתה התנגדה לצוואה וטענה כי יש לבטל את הצוואה בשל כך שנמצאה זרוקה ומוזנחת
בין ערימות של ניירות חסרי חשיבות ,אך בית המשפט דחה את טענה זו היות ואין כיום כל מקור סמכות חוקי לאפשרות
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ביטול ממין זה .כמו כן נדחו הטענות בדבר טעות ובדבר השלמת חסר בצוואה .פסק הדין דן באפשרות שמתנה או צוואה
תבוטל גם על בסיס טעויות שלא היו קיימות בעת עריכת המתנה או הצוואה(.ניתן ביום )20.1.11

תחילת המסמך

ת"פ (ראשון-לציון)  23421-11-09מ"י נ' איירין קבאנג (שלום ,הש' אברהם הימן ):26/01/11
בית משפט השלום גזר על איירין קבאנג ,עובדת זרה מהפיליפינים ,שהורשעה בגנבה ע"י עובד ,זיוף ועבירות נוספות בכך
שערכה שיחות טלפון לחו"ל מבית הקשיש בו טיפלה בעלות של  52,600שקלים ובכך שגנבה ממנו אחד עשר שיקים18 :
חודשי מאסר בפועל 9 ,חודשי מאסר על תנאי ,קנס בסך  1,000שקלים ופיצויים לקרבנות בסך כולל של  5,600שקלים
וזאת בשל חומרת הפרת האמון בין המטפלת לקשיש במקרה זה(.ניתן ביום )26.1.11

תחילת המסמך

ת"ע  110040/08עיזבון המנוחה ב.פ ז"ל ,מ.ג(.א) נ' מ(ענייני משפחה ת"א,השופטת מירה דהן)
:30/01/11
בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה להכרה בצוואה מאוחרת של אם הצדדים ,לאחר שבין המנוחה לאביהם המנוח,
נערכה צוואה הדדית .נקבע כי נוסח הצוואה המשותפת אשר התייחסה במפורש לכך ששינויה יעשה רק על ידי שני הצדדים,
עיקרון תום הלב וההסתמכות של המנוח אשר הלך לעולמו קודם לשינוי הצוואה על ידי המנוחה ,מביאים למסקנה כי
המנוחה לא היתה רשאית לערוך צוואה המשנה את הצוואה ההדדית אשר נערכה על ידי שני המנוחים,ולכן ביהמ"ש פסק כי
צוואות מאוחרות מהשנים  1995ו  1996-בטלות נוכח היותן סותרות את הצוואה ההדדית המשותפת שנחתמה ב – 1989
ואשר הסדירה מנגנון של " יורש אחר יורש " ובה קבעו המנוחים כי לא ייעשה שינוי בהוראותיה אלא בהסכמה .נקבע כי
ההתנגדות לביצוע הצוואה המוקדמת משנת  89תידחה וצוואה זו תקוים כלשונה(.ניתן ביום )30.1.11

תחילת המסמך

א"פ  9794-05/10ג .צ ,.ע .מ .ל ,.א .מי .נ' ד .ס ,היועמ"ש ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים – חיפה(ענייני משפחה  ,השופטת אלה מירז): 2/2/2011
ביהמ" ש לענייני משפחה דן בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש ודחה את עמדת יועמ"ש של משרד הרווחה שהתבססה
על תסקירי פק"ס ,כי לאור מערכת היחסים בין בני משפחת החסויה ,דהיינו בין נכדותיה לבין בנה ,טובת החסויה שיתמנה
אפוטרופוס חיצוני ניטראלי .ביהמ"ש קבע כי ההנחה הבסיסית הינה כי מינוי קרוב משפחה עדיף על גוף זר במיוחד כאשר
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החסויה מצויה בקשר טוב עם בני משפחתה .בית המשפט מבחין בין מינוי אפוטרופוס לרכוש למינוי אפוטרופוס לגוף .לגבי
הראשון מינה את הנכדה ולא את הבן ולגבי האחרון מינה את הבן יחד עם הנכדה(.ניתן ביום )2.2.11

תחילת המסמך

ת"פ  8330/08מ.י .מדור תביעות פלילי ת"א נ' רוזה אזריה(תל אביב –יפו,השופטת הדסה
נאור) :15/2/2011
הנאשמת ,ילידת  ,1952עבדה ,בתאריך  ,20.3.06באופן חד פעמי ,בטיפול בקשישה ,אסתר בן סימון ז"ל,
(להלן:הקשישה) ,בביתה של הקשישה בתל-אביב.על פי הנטען בכתב האישום ,באותו מועד גנבה הנאשמת ,מביתה של
הקשישה ,את דמי השכירות השנתיים שלה ,בסך של  ,₪ 27,587.-שערכם ביום ביצוע העבירה היה שווה ל4,900.- -
יורו .בתשובתה לכתב האישום לא כפרה הנאשמת בנוכחותה בזמן ובמקום הנטענים בכתב האישום ,אך הכחישה מכל
וכל את מעשה הגניבה המיוחס לה ,לבסוף בית משפט השלום הרשיע את רוזה אזריה ,והיא הואשמה בגניבת 27,587
אלף שקלים מקשישה תל אביבית בה טיפלה באופן חד פעמי ,בעבירה של גניבה בידי עובד ממעבידו  ,נפסק כי בגניבת
הכסף מהקשישה הפרה הנאשמת את חובת נאמנות בה חבה כלפיה ומשכך התגבשה במקרה זה העבירה של גניבה
בידי עובד(.ניתן ביום )15.2.11

תחילת המסמך

ו"ע  13490-04/10מאני רובין נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה ,משרד האוצר/הלשכה לשיקום
נכים(שלום תל אביב יפו,השופטת רחל גרינברג) 20/2/2011
העורר ,מר מאני רובין ,נולד בשנת  1932וחי עם משפחתו בזליטן בעת כניסת הגרמנים ללוב,לטענתו הגרמנים גירשו את
משפחתו מן הבית ועשו בו שימוש לצרכי הצבא .העורר ומשפחתו עברו להתגורר אצל הסבתא .בהצהרה הוזכרו הפצצות,
רעב ,תנאי סגר ופחד של היהודים מפני הגרמנים .עוד ציין כי היהודים הוגבלו במסחר ובתנועה,בית משפט השלום דחה את
עררו של מאני רובין כנגד החלטת הרשות לזכויות ניצולי שואה ,בקובעו אין גרסתו המקורית כל עילת נרדפות .זאת ועוד ,כל
עוד גירוש המשפחה מהבית לא היתה מלווה אלימות כלפי העורר ומשפחתו ,אין היא מקנה עילת נרדפות(.ניתן ביום
)20.2.11

תחילת המסמך

ע"ו  25231-08-10גוילי טוני נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (מחוזי  -תל-
אביב-יפו ,שנלר ,ורדי ,לבהר-שרון) :21/02/2011
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של ניצולת שואה מטריפולי שנולדה בשנת  1932בלוב וקבע כי היא זכאית לקבל גמלה
לניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ועילת הנרדפות,לטענת המערערת הגרמנים היו נוהגים לבוא לבית העסק של
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אביה שייצר משקאות חריפים ,והיו לוקחים משקאות מבלי לשלם לאחר שאיימו על האב .כמו כן בשל הגזירות שהוטלו על
היהודים ,היא ואחיה הוצאו מבתי הספר ,ואחיה הבכור נלקח למחנות עבודה ,על-אף תחנוני האם ,עוד טענה המערערת כי
נפלה על ביתם פצצה אך הם לא ניזוקו מאחר והיו במקלט ,וכי אימם הייתה מחביאה אותה ואת אחיותיה מפחד הגרמנים,
אך לאחר שהמצב החמיר נאלצו היא ובני משפחתה לברוח לעמרוס .בית המשפט קבע כי זכאות המערערת נובעת מהלכת
הפחד(פס"ד טייר) במקרה ספציפי זה הוכח כי נסיבות בריחתה של המערערת היו גם קשורות לפחד מן הצורר הנאצי ולא
רק מפחד של הפצצות ,קרי פחדם של משפחת המערערת מהצורר הנאצי ,היווה מניע (ולו חלקי) לבריחתה מטריפולי,
כאשר חשש סובייקטיבי זה שולב עם תשתית אובייקטיבית המערערת זכאית לפיצויים,יש לציין כי לתובע יוצא לוב
האפשרות לבחור בין שתי חלופות האחת – קבלת תגמולים מיום מתן פס"ד טייר לפי החלטה מנהלית של הממשלה ומשרד
האוצר ,והאחרת –ניהול הליך משפטי להוכיח את זכאותו ובמידה וטענותיו תתקבלנה ,קבלת תגמולים מיום הגשת תביעתו
לראשונה(רטרואקטיבי)(.ניתן ביום )21.2.11

תחילת המסמך

ת"פ(מרכז)  9616-05/10מדינת ישראל נ' עלא עדס ,סאמי עדס(מחוזי ,השופטת ורדה מרוז
:27/02/2011,
במקרה זה היו שני נאשמים אשר קשרו קשר לבצע מעשי שוד בקשישות המתגוררות בסביון ולשם כך ,הצטיידו
בכפפות ,מסכה ורכב מילוט ,ביהמ"ש המחוזי גזר על אחד מן הנאשמים  -סאמי עדס ,שהורשע עפ"י הודאתו ,במסגרת
הסדר טיעון ,בעבירות של קשירת קשר לפשע ,שוד ופציעה בנסיבות מחמירות בצוותא חדא ,בגין שוד של קשישה מסביון,
את העונשים הבאים 50 :חודשי מאסר ,חודשי מאסר על תנאי ,ופיצויים למתלוננת בסך  25,000שקלים(.ניתן ביום
)27.2.11

תחילת המסמך

ת"ע  1320/04עיזבון המנוח ס.ק .ז"ל ,ס.ק .נ' ס.ק .ואח'(:ענייני משפחה,נצרת ,השופט סארי
ג'יוסי) :28/2/2011
הוגשה בקשה לקיום צוואה שאינה נושאת תאריך ושעל פי הנטען נערכה בפני רשות,על פי בקשת הקיום ,המנוח ס.ק.
ז"ל (להלן" :המנוח") שהלך לבית עולמו ביום  ,13.3.2003ערך צוואה בפני רשות  -הכומר ג' ,.כומר העדה היוונית
קתולית ב -וחבר בית הדין הכנסיתי (להלן" :הכומר") .הבקשה הוגשה על ידי ס.ק , .בנו של המנוח על פי הצוואה,
הוריש המנוח את רכושו לאשתו ולשני בניו ס .ו -ס , .ואילו לבנותיו לא הוריש דבר ,אם כי ציווה כי שתים מבנותיו  -ס .ו-
ס .ימשיכו להתגורר בביתו כל עוד ולא נישאו .שלוש מבנותיו של המנוח הגישו התנגדות לבקשת הקיום בטענה כי
מדובר בזיוף,אין תאריך על הצוואה וכי הצוואה לא נעשתה בפני רשות.בית משפט לענייני משפחה קיבל בקשה לקיום
צוואה בפני רשות ,בקובעו כי כלל הנסיבות מצביעות באופן חד משמעי ,כי המדובר ברצונו האמיתי של המצווה(.ניתן
ביום )28.2.11

תחילת המסמך
ת.ד ,843 .חיפה 31000
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תעא(תל אביב יפו)  9466/08יורם שובל נ' חברת יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ(בית הדין
לעבודה ,השופטת א.סלע) : 14/03/2011
בכיר לשעבר בי.ב.מ גלובל סרוויסס הגיש תביעה נגד החברה בסך  370,400שקל  -בטענה שפוטר מעבודתו רק בשל גילו
המבוגר בכתב התביעה נטען כי שובל סומן מראש כמועמד לפיטורים בלא שנערך לו שימוע נאות  ,נמסר לו כי הוחלט
לפטרו מכיוון שהפרויקט מול לקוח בסינגפור אינו רווחי ,והוחלט להפסיק את הפרויקט לאמיתו של דבר ,טוען שובל,
הפרויקט לא הופסק מכיוון שכלל אינו מפסיד ,ומועסק בו עובד הצעיר ממנו בעשר שנים ,ששובץ סמוך לפיטוריו .לטענתו,
השימועים נערכו לו למראית עין בלבד ,ותוצאותיהם היו ידועות מראש .בית הדין האזורי לעבודה קבע כי משלא נמצאה
סיבה ממשית לפיטוריו של יורם שובל ,הרי הם נעשו על רקע אפליית גיל ,המנוגדת לחוק ,ולכן על חברת יבמ גלובל סרוויסס
(ישראל) לפצותו בגין פיטורים שלא כדין בסך של  142,400שקל ,ופיצוי בגין נזק בלתי ממוני בסך של  50אלף שקל ,לא
כולל הוצאות משפט(.ניתן ביום )14.03.11

תחילת המסמך
חקיקה חדשה:
חוק האזרחים הותיקים(תיקון מס'  ,)11התשע"א– 2011 -

ביום  22.3.2011נכנס לתוקפו תיקון חדש לחוק

האזרחים הותיקים התש"ן –  1989שקובע שרשויות ציבוריות כגון משרדי ממשלה ,קופות חולים ,עיריות ורשויות מקומיות
וכל גוף אחר המבוקר על ידי מבקר המדינה ,חייביות למסור מידע למשרד לאזרחים ותיקים אודות ההטבות והזכויות אותן

הן מעניקות לאזרחים ותיקים ,מדי שנה .השר לענייני אזרחים ותיקים יתקין בתוך  6חודשים תקנות שיקבעו כיצד
יועבר המידע אודות הזכויות מהמשרד לאזרחים ותיקים אל האזרחים הותיקים .בנוסף התיקון לחוק קובע
שרשות ציבורית המעניקה הטבה או הנחה בדמי נסיעה או בדמי כניסה חייבת לפרסם על כך הודעה במקום
הנראה לעין הציבור.

צו נכי רדיפות הנאצים התשכ"א

- 1961ביום  9.1.2011נכנס לתוקפו צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר

טרחה) ,התשכ"א ,1961-המפחית את שכר טרחת עו"ד המרבי בתביעות להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים ,לרבות ערר
וערעור .מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת ,כשהשכר מותנה בתוצאות ,לפי הצו
החדש  -הגבלת שכר הטרחה החדשה הינה  6,583ש"ח+מע"מ +הצמדה שנתית למדד המחירים לצרכן (העדכון הבא
למדד יהיה רק בשנת  2012לפי ההסבר שפורסם על ידי משרד המשפטים).
חשוב מא וד לציין כי לפי אותו הצו ההגבלה החדשה תחול אך ורק על הסכמי שכר טרחה שיעשו בין הניצולים ועורכי דינם
החל מ 14 -יום ממועד פרסום הצו (דהיינו ,החל מה.)9.1.2011-
כידוע בעבר שכר הטרחה המקסימאלי על פי הצו היה  8%מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים ,לפי שיעורם ביום
החלטת הרשות המוסמכת .לשאלות ותשובות נפוצות בעניין זה כפי שפורסמו על ידי משרד המשפטים לחצו:

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/389B34D1-4A95-47FF-93D2DF45FFAA7BD2/24256/FAQ.doc

הצעות חוק (יוזמות – עדיין ללא תוקף חוקי)
הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון – הסכמה להשתלת איברים) ,התשע"א :2011
ת.ד ,843 .חיפה 31000
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על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון – הסכמה להשתלת איברים) ,התשע"א– ,2011שיזמו
ח"כ רוחמה אברהם וזאב אלקין ,המציעה כי ניתן לנתח גופה לשם השתלת איברים ,בהתאם להסכמתו של הנפטר בטרם
מותו ,וזאת על אף התנגדות של בן משפחה ,כאשר חתימה על כרטיס א.ד.י .הינה כצוואה המבטאת רצון מפורש שנתן אדם

בחייו.
הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם התשע"א -2011
על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם ,התשע"א– ,2011שיזם ח"כ מאיר שטרית ,המציעה להסדיר
נושא זה בחקיקה ראשית ,כאשר עד כה הוסדר במסגרת תקנות בריאות העם ופקודת בריאות העם ,אשר אימצו לתוכן את
נוסח הצהרת הלסינקי המקורית ,ללא כל עדכון.

תחילת המסמך
החלטות ממשלה:
בניית יחידות דיור לקשישים נזקקים:
הממשלה אישרה את הצעתם של ראש הממשלה ושרת הקליטה ושר הבינוי והשיכון ,לבניית  5000יחידות דיור עבור
קשישים נזקקים הזכאים לסיוע בשכר דירה ,הממתינים לדיור ציבורי.
בהתאם למודל השתתפות הממשלה בשכירות ארוכת טווח ,תסייע הממשלה בשכר הדירה לקשיש ,ב ₪ - 1200לחודש
בממוצע .הקשישים הנזקקים ישלמו שכר דירה חודשי בסך של  (₪ 200-300היקף שלא יעלה על  8%מקצבת הזקנה.
על פי ההחלטה יוכלו הרשויות המקומיות וגופים לאומיים ,להקים בתי דיור לקשישים בשטחים המיועדים לשימוש ציבורי .
עוד נקבע כי במטרה לאפשר לרשויות לבנות את בתי הדיור ,יוכלו להקים במתחם גם מבנים עסקיים ,אשר פירותיהם יופנו
למימון הבנייה ולתחזוקה השוטפת של בתי הקשישים.

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 .החובר ת 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
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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.



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.



פרויקט ניצולי שואה – פעילות למען יידוע זכויות ניצולי שואה  -במסגרת חשיבות נושא ניצולי
השואה העמותה פועלת בפרויקט זכויות ניצולי שואה ,במסגרת הפרויקט מועברות הרצאות בנושא זכויות ניצולי
שואה ,וניתנת עזרה במיצוי זכויות לניצולים ובני משפחותיהם  .מטרת הפרויקט היא להגביר את הידע בקרב
זקנים ,בני משפחה לזכויותיהם במסגרת היותם ניצולי שואה וההסדרים החוקיים הקיימים בנדון .אנו מאמינים
כי ישנה חשיבות רבה במתן ידע והסדרת הזכויות לניצולי השואה ובני משפחותיהם .למידע נוסף לחצו כאן.
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