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") לפי חוק הנכי� הועדההועדההועדההועדה" –לפנינו ערעור על פסק דינה של ועדת הערעורי� (להל�   .1

בע"נ (ת"א)  28/1/13), אשר נית� ביו� חוק הנכי�"חוק הנכי�"חוק הנכי�"חוק הנכי�"" –(להל�  �1959 (תגמולי� ושיקו�) תשי"ט

") קצי� התגמולי�קצי� התגמולי�קצי� התגמולי�קצי� התגמולי�" –שעל המערער (להל�  . במוקד הדיו� אופ� חישוב התגמולי�15636�10�11

הוחל  18/4/10, לאחר שבהחלטה קודמת של הועדה מיו� 1998 �1973לשל� למשיב בעד השני� 

(ו) לחוק הנכי� ונקבע, כי הוא זכאי לתגמולי� החל משחרורו מהשירות ע� תו� 18עליו סעי� 

  .  1973מלחמת יו� כיפור בשנת 

  

        רקע עובדתי ודיונירקע עובדתי ודיונירקע עובדתי ודיונירקע עובדתי ודיוני

        

בתפקיד נהג זחל"מ ומשאית.  1963 � 1960, שירת בשרות חובה בי� 1942המשיב, יליד   .2

, במלחמת יו� כיפור, שבה סופח ליחידת שריו� 1973לאחר מכ� שירת במילואי�, בי� היתר בשנת 

בסיני. במהל/ המלחמה שהה המשיב במוצב שהופגז ונחש� לזוועות המלחמה, כאשר חבריו 

לנגד עיניו. מאותה המלחמה, החל לסבול מתחושות חרדה קשות,  לשירות נהרגו או נפצעו

הפרעות בשינה, שינויי� בהתנהגות, וליקויי� בתפקוד הבינאישי, החברתי והתעסוקתי. תסמיני� 

, תסמונת אשר החלה תו/ כדי המלחמה ונמשכת (P.T.S.D)חבלתית �אלה הוגדרו כתסמונת בתר

  ללא הפוגה עד היו�. 
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הגיש המשיב, בסיוע הפסיכיאטרית שלו דאז, תביעה לקצי� התגמולי�  19/12/77ביו�   .3

בשל התיישנות.  20/2/78להכיר בו כנכה בגי� מצבו הנפשי, א/ תביעתו נדחתה בהחלטה מיו� 

  ), אשר נדחה. 153/78המשיב הגיש ערעור על ההחלטה (ע"נ 

  

בנו ובסיועו, להכיר  פנה המשיב שוב לקצי� התגמולי�, בזו הפע� ביוזמת 12/2/99ביו�   .4

קבע כי המשיב סובל מתסמונת  30/1/00בו כנכה על פי החוק. קצי� התגמולי� בהחלטתו מיו� 

, ונקבע כי 30% � חבלתית אשר החלה תו/ ועקב השירות הצבאי, כאשר נכותו נקבעה ל� בתר

דרגת . המשיב הגיש ערעור על 12/2/98ההכרה תחל שנה קוד� ליו� הגשת התביעה, היינו, ביו� 

  .50%הנכות, וועדה רפואית עליונה העמידה את שיעורה על 

  

לאחר ההכרה במשיב פנתה באת כוחו לקצי� התגמולי� בתביעה לקבלת תגמולי� באופ�   .5

. קצי� התגמולי� בהחלטתו 1973רטרואקטיבי החל משחרורו מהשירות ע� תו� המלחמה בשנת 

ה במשיב נעשתה במסגרת עיו� מחדש דחה את הבקשה המשיב בנימוק שההכר 11/8/05מיו� 

לחוק הנכי�, להבדיל מתביעה חדשה. המשיב הגיש ערעור על החלטה זו (ע"נ  35בהתא� לסעי� 

קבעה הועדה, כי על קצי� התגמולי� לבחו� את מצבו הנפשי  30/1/07). בהחלטתה מיו� 734/05

  ל חוק.  35גרת סעי� (ו) לחוק הנכי�, א� כי ההכרה בו נעשתה במס18של המשיב על פי סעי� 

  

קבע כי אי� להחיל על המשיב את סעי�  12/2/08קצי� התגמולי� בהחלטה נוספת מיו�   .6

) וכנגזרת מכ/, 409/08(ו) לחוק הנכי�, א/ ערעור שהגיש המשיב על החלטה זו התקבל (ע"נ 18

ו כזכאי לתגמולי� רטרואקטיביי� החל משחרור 18/4/10הוכר המשיב בהחלטת הועדה מיו� 

) ועד מועד תחילת תשלו� התגמולי� בשנת 12/11/73מהשירות ע� תו� מלחמת יו� הכיפורי� (

), א/ 27221�05�10. קצי� התגמולי� ערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי (ע"א (ת"א) 1998

  מחק את ערעורו.  2011במר1 

   

ה רפואית כי בעקבות ההחלטה לפיה יש לשל� למשיב תגמולי� רטרואקטיביי� קבעה ועד  .7

 12/2/98(שחרורו מהשמ"פ שבו נפגע) ועד  12/11/73דרגת נכותו של המשיב לתקופה שמיו� 

. החלטה זו אושרה על ידי הועדה הרפואית העליונה, וערעור שהוגש בעניי� זה לבית 30%היא 

  נדחו.  –המשפט המחוזי, כמו ג� בר"ע שהוגשה לבית המשפט העליו� 
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� התגמולי� קבע את אופ� חישוב תגמולי העבר בהתא� לחוק בהחלטה נוספת של קצי  .8

"), כמפורט חוק הקצבאותחוק הקצבאותחוק הקצבאותחוק הקצבאות" –(להל�  �1984הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלו�) התשמ"ד

 1,140.48בס/  11/11/83ועד  12/11/73השני� שלמ�  10להל�: תגמול ב"שיעור מעודכ�" בגי� 

יעור מקורי" (נומינלי) בגי� יתרת תגמול ב"ש2;  136,857.60חודשי� =  x 120לחודש 2 

המשיב השיג על החלטה זו לפני 2.  64,726.83, בס/ כולל של 12/2/98 – 12/11/83התקופה 

  ועדת הערעורי�, וזו הוציאה מלפניה את החלטתה נשוא הערעור דנ�. 

  

        החלטת ועדת הערעורי�החלטת ועדת הערעורי�החלטת ועדת הערעורי�החלטת ועדת הערעורי�

  

המשיב טע� לפני הועדה, כי קצי� התגמולי� פעל בעניינו בשרירות ובחוסר תו� לב ולכ�   .9

א לחוק הקצבאות ולהארי/ את התקופה שבגינה יקבל את הקצבה ב"שיעור 3יש להחיל את סעי� 

מעודכ�" עד ליו� ההכרה בו. בהחלטתה דחתה הועדה טענה זו בקבעה כי דחיית תביעתו של 

התיישנות הייתה בגדר מתח� שיקול הדעת הלגיטימי של קצי�  מחמת 1978המשיב בשנת 

התגמולי�. הועדה הוסיפה וציינה, כי מלבד מכתבי� שנשלחו לקצי� התגמולי� על ידי רופאי 

, לא נעשתה פניה מסודרת 1996�1997המשיב סמו/ לאחר החלטת הדחייה הנ"ל, וכ� בשני� 

או חוסר תו� לב ג� בשני� שלאחר החלטת  לקצי� התגמולי�, ולכ� לא נית� לייחס לו שרירות

  הדחייה. 

  

המשיב הוסי� וטע� לפני הועדה, כי בהתא� לפסיקתו של בית הדי� הארצי לעבודה יש   .10

א לחוק הקצבאות לא רק במקרי� שבה� נהגה הרשות בחוסר תו� לב או 3להחיל את סעי� 

ופה נמצא כי הנכה צדק , אשר בסהתמודדות משפטית ממושכתהתמודדות משפטית ממושכתהתמודדות משפטית ממושכתהתמודדות משפטית ממושכתבשרירות, אלא ג� במקרי� של 

המקרה הנדו� הוא שונה בכ/, המקרה הנדו� הוא שונה בכ/, המקרה הנדו� הוא שונה בכ/, המקרה הנדו� הוא שונה בכ/, בתביעתו. אלא שג� טענתו זו נדחתה, שכ� הועדה סברה ש"

, ואז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. , ואז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. , ואז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. , ואז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. 1999199919991999חודשה רק בשנת חודשה רק בשנת חודשה רק בשנת חודשה רק בשנת [המשיב]  שתביעתו שלשתביעתו שלשתביעתו שלשתביעתו של

 בזכאותו שלבזכאותו שלבזכאותו שלבזכאותו של אי� מדובר בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז מלחמת יו� כיפור עד ההכרעהאי� מדובר בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז מלחמת יו� כיפור עד ההכרעהאי� מדובר בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז מלחמת יו� כיפור עד ההכרעהאי� מדובר בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז מלחמת יו� כיפור עד ההכרעה

את השיעור המעודכ� בגי� את השיעור המעודכ� בגי� את השיעור המעודכ� בגי� את השיעור המעודכ� בגי�     [למשיב] אשר בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוקאשר בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוקאשר בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוקאשר בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוקשיב], [המ

  ".כל התקופהכל התקופהכל התקופהכל התקופה

  

, אשר 97 �96חר� האמור לעיל, הרי שנוכח פניות רופאי המשיב לקצי� התגמולי� בשני�   .11

לא נענו ללא שהוצגה סיבה לכ/, וא� כי הועדה סברה שאי� בכ/ חוסר תו� לב מצד קצי� 
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ישולמו למשיב תגמולי�  12/2/98ועד  16/6/97התגמולי�, ראתה הועדה לקבוע כי החל מיו� 

  ). 12/11/73�11/11/83השני� הראשונות ( 10ב"שיעור מעודכ�", וזאת מעבר לתקופת 

  

אלא שהועדה לא הסתפקה בקביעות דלעיל ועל א� שהצדדי� לא התייחסו לסוגיה   .12

הפרשי הצמדה על התגמולי� הפרשי הצמדה על התגמולי� הפרשי הצמדה על התגמולי� הפרשי הצמדה על התגמולי� כי למשיב ג� ישולמו " בטיעוניה� לפניה הוסיפה וקבעה,

עד עד עד עד     1973197319731973לתקופותיה� השונות, דהיינו יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המעודכני� בי� השני� לתקופותיה� השונות, דהיינו יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המעודכני� בי� השני� לתקופותיה� השונות, דהיינו יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המעודכני� בי� השני� לתקופותיה� השונות, דהיינו יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המעודכני� בי� השני� 

וכ� על הסכומי� וכ� על הסכומי� וכ� על הסכומי� וכ� על הסכומי�     1983198319831983����1996199619961996וכ� יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המקוריי� שבי� השני� וכ� יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המקוריי� שבי� השני� וכ� יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המקוריי� שבי� השני� וכ� יתווספו הפרשי הצמדה לסכומי� המקוריי� שבי� השני�     1983198319831983

הועדה השתיתה קביעתה זו על פסק ...".  ...".  ...".  ...".  1998199819981998לבי� פברואר לבי� פברואר לבי� פברואר לבי� פברואר     1997199719971997המעודכני� ששולמו בי� יוני המעודכני� ששולמו בי� יוני המעודכני� ששולמו בי� יוני המעודכני� ששולמו בי� יוני 

"), ש� עניי� מנח�עניי� מנח�עניי� מנח�עניי� מנח�" –(להל� קצי� התגמולי� קצי� התגמולי� קצי� התגמולי� קצי� התגמולי� נ' מנח� מנח� מנח� מנח�  14574�05�10בע"נ  6/3/12דינה מיו� 

הציע קצי� התגמולי� לשל� לתובע תגמולי� רטרואקטיביי� בצירו� הפרשי הצמדה, תו/ היקש 

  .�1984התשמ"ד ,וח לאומי)מתקנות הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלו�)(גמלאות המוסד לביט

  

הועדה את טענתו של המשיב כי בגי� התקופה שמיו� פסק הדי�   בסיפא להחלטתה קבלה  .13

) ואיל/ נושא התשלו� הפרשי הצמדה וריבית כחוק, וזאת בנימוק 18/4/10שבו הוכרה זכאותו (

שבתקופה זו אי� מדובר עוד בתשלו� תגמולי� שחל עליו חוק הקצבאות, כי א� בתשלו� חוב 

  פסוק. 

  

        טענות קצי� התגמולי�טענות קצי� התגמולי�טענות קצי� התגמולי�טענות קצי� התגמולי�  

  

) לחוק 3(א)(2גמולי� טוע�, כי התגמולי� ששיל� למשיב חושבו לפי סעי� קצי� הת  .14

א לחוק הקצבאות מאפשר לבית המשפט לפסוק כי 3הקצבאות ככתבו וכלשונו. להשקפתו, סעי� 

הקצבה תשול� ב"שיעור מעודכ�" א� בעד תקופות ארוכות יותר רק א� הרשות המוסמכת גרמה 

ב. בהינת� הוראות אלה ונוכח קביעתה העובדתית של לאיחור בתשלו� בשרירות ושלא בתו� ל

הועדה, לפיה קצי� התגמולי� לא פעל בעניינו של המשיב בשרירות או בחוסר תו� לב, לא הייתה 

השני� הראשונות שאחרי שחרורו,  10הועדה מוסמכת לפסוק למשיב תגמול מעודכ� אלא בגי� 

  נומינלי. כאשר בגי� השני� שלאחר מכ� זכאי המשיב רק לתגמול 

  

לטענת קצי� התגמולי� שגתה, אפוא, הועדה משקבעה כי יש לשל� למשיב תגמול   .15

, וזאת חר� קביעתה כי התנהלותו של 12/2/98ועד ליו�  16/6/97מעודכ� בגי� התקופה שמיו� 

  קצי� התגמולי� בתקופה זו לא לקתה בשרירות או בחוסר תו� לב. 



  
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -המשפט המחוזי בתל אביב  בית

  אזרחיים

    

  22238�03�13 ע"ו

  

 24מתו�  5

וודאי שלא היה מקו� לפסוק למשיב הפרשי הצמדה על  קצי� התגמולי� מוסי� וטוע�, כי  .16

התגמולי� לתקופותיה� השונות. לא זו בלבד שהצדדי� לא התייחסו לכ/ ומדובר בפסיקת סעד 

לחוק  8שלא התבקש, אלא שקביעת הועדה שגויה ג� לגופה, בהיותה מנוגדת להוראת סעי� 

נ� קבל את הקצבה כשהיא הקצבאות ובהעניקה למשיב כפל פיצוי עבור אות� שני� שבגי

  מעודכנת.  

  

אינו יכול לשמש  מנח�מנח�מנח�מנח�עוד טוע� קצי� התגמולי�, כי פסק דינה של הועדה בעניי�   .17

אסמכתא לפסיקת הפרשי הצמדה על תשלומי עבר של "קצבה", שכ� באותו עניי� נדו� פיצוי בגי� 

  הכנסה". תשלו� תגמול טיפול רפואי (תט"ר), שהינו "תגמול המשול� בגי� אובד� 

  

בהודעת הערעור, בעיקרי הטיעו� ובהשלמת הטענות לפנינו הוסי� קצי� התגמולי� והשיג   .18

, שבה 18/4/10על חיובו בהפרשי הצמדה וריבית בגי� התקופה שלאחר החלטת הועדה מיו� 

חזר בו מהערעור בנושא  31/3/14הוכרה זכאותו של המשיב לתגמולי העבר, אול� בהודעה מיו� 

  זה. 

  

        טענות המשיב טענות המשיב טענות המשיב טענות המשיב 

  

המשיב, באמצעות באי כוחו, תומ/ בהחלטת הועדה וטוע�, כי עמדתו הפרשנית של קצי�   .19

שני� של נכות קשה אינו אלא  25 �התגמולי�, המובילה לכ/ שסכו� הפיצוי שקבל בגי� כ

בלתי מתקבלת על הדעת. להמחשת טענתו מציי� המשיב, כי בהתא� לשיטתו של 2,  201,000

תוצאה 2,  3.41סכו� נומינלי של  1983מולי� שול� למשיב עבור חודש נובמבר קצי�  התג

  המנוגדת לתכליתו של חוק הנכי�, גובלת  באבסורד, ופוגעת בכבודו של המשיב. 

  

המשיב טוע� כי עמדת קצי� התגמולי� פוגעת בעקרו� השוויו� ומפלה את המשיב ונכי�   .20

אחרי� במצבו לעומת מבוטחי הביטוח הלאומי, הזכאי� להצמדה מלאה על קצבאות המשולמות 

  לה� באופ� רטרואקטיבי. 

  

� המשיב טוע� כי א� א� נניח שבזמ� אמת לא נהג קצי� התגמולי� בשרירות או בחוסר תו  .21

א לחוק הקצבאות ג� 3לב, הרי בהתא� להלכה הפסוקה יש מקו� להפעלת החריג שבסעי� 

  במקרי� של התמשכות ההליכי� שלא באשמת התובע, כפי שאירע במקרה דנ�. 
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עוד טוע� המשיב, כי הצמדת סכו� התגמולי� שקבל המשיב לכל תקופות הזכאות בוססה   .22

  ועל סמכותה הטבועה של הועדה להושיט סעד.  יוס� מנח�יוס� מנח�יוס� מנח�יוס� מנח�על פסק דינה של הועדה בעניי� 

  

המשיב טוע�, כי החל ממועד מת� פסק הדי� אי� מדובר עוד בתשלו� תגמולי�, כי א�   .23

בתשלו� חוב שהתגבש בפסק די�, ומכא� שאי� מניעה לחייב את המשיב בהפרשי הצמדה וריבית 

  כחוק בגי� תקופה זו.  

  

        דיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעה

        

אקדי� ואומר, כי החלטת ועדת הערעורי� לזכות את המשיב בהפרשי הצמדה בגי�   .24

קצבאות העבר לתקופותיה� השונות מנוגדת להוראותיו של חוק הקצבאות ואינה יכולה לעמוד. 

(ו) לחוק הנכי� רואי� את תביעתו של המשיב כמו הוגשה ביו� 18בהינת� שלפי סעי�  �בה בעת 

המדובר  �, ואת תקופת זכאותו כתקופת שני� שבאה לאחר מכ� 1973שחרורו מהשירות בשנת 

במקרה חריג של התדיינות משפטית ממושכת (נורמטיבית), שבו ראוי לעשות שימוש בסמכות 

א לחוק הקצבאות, ולפסוק כי הקצבה תשול� למשיב ב"שיעור 3המוקנית לבית המשפט בסעי� 

ה מעוגנת בפסיקה עקיבה של בית הדי� מעודכ�" בעד תקופת העבר במלואה. מסקנתנו האחרונ

א לחוק הקצבאות, אשר ראוי לאמצה בדר/ של קל וחומר 3הארצי לעבודה שפירשה את סעי� 

בעניינ� של נכי צה"ל. פסיקת "שיעור מעודכ�" בגי� מלוא תשלומי העבר א� תגשי� את עקרו� 

חי הביטוח הלאומי, השוויו�, שכ� היא תמנע את אפלייתו של המשיב לרעה ה� בהשוואה למבוט

(א) לחוק 18ה� בהשוואה לנכי צה"ל שיוכרו לאחר התדיינות משפטית ממושכת מכוחו של סעי� 

  הנכי�. 

        

  , ראשו� ראשו� ואחרו� אחרו�. ילהל� יובאו הנימוקי� למסקנותי

                                            

ליבל נ' הרשות המוסמכת לצור/ חוק נכי רדיפות ליבל נ' הרשות המוסמכת לצור/ חוק נכי רדיפות ליבל נ' הרשות המוסמכת לצור/ חוק נכי רדיפות ליבל נ' הרשות המוסמכת לצור/ חוק נכי רדיפות  15/79הורתו של חוק הקצבאות בד"נ   .25

), שבו נפסק, כי "הרשות המוסמכת" הינה "רשות 1981( 29) 3, פ"ד לה(�1957195719571957 � � � הנאצי�, תשי"זהנאצי�, תשי"זהנאצי�, תשי"זהנאצי�, תשי"ז

, וממילא היא זכאית לפסוק �1961שיפוטית" כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

לזכאי לתגמולי� ריבית והפרשי הצמדה ביחס לתגמולי� שלעבר. בית המשפט ציי�, כי ככל 

"עניי� הוא למחוקק "עניי� הוא למחוקק "עניי� הוא למחוקק "עניי� הוא למחוקק וצר המדינה נטל שאי� הוא יכול לעמוד בו, הרי שפסיקה זו מטילה על א

למצוא את האיזו� הצודק בי� דרישת� הלגיטימית של הנכי� הללו לבי� המשאבי�, העומדי� לעת למצוא את האיזו� הצודק בי� דרישת� הלגיטימית של הנכי� הללו לבי� המשאבי�, העומדי� לעת למצוא את האיזו� הצודק בי� דרישת� הלגיטימית של הנכי� הללו לבי� המשאבי�, העומדי� לעת למצוא את האיזו� הצודק בי� דרישת� הלגיטימית של הנכי� הללו לבי� המשאבי�, העומדי� לעת 
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חוק הקצבאות  1984בעקבות פסק הדי� נחקק בשנת . . . . )41�42(ש�, בעמ' כזאת לרשות המדינה כזאת לרשות המדינה כזאת לרשות המדינה כזאת לרשות המדינה 

  לחוק, שזו לשונו: 2באיחור הוסדר בעיקרו בסעי� תו/ שאופ� חישובה של קצבה המשולמת 

  

על קצבה המשולמת בעד תקופה שבי� יו� התביעה לבי� על קצבה המשולמת בעד תקופה שבי� יו� התביעה לבי� על קצבה המשולמת בעד תקופה שבי� יו� התביעה לבי� על קצבה המשולמת בעד תקופה שבי� יו� התביעה לבי�             (א)(א)(א)(א)....2222
        יו� התשלו� יחולו הוראות אלה:יו� התשלו� יחולו הוראות אלה:יו� התשלו� יחולו הוראות אלה:יו� התשלו� יחולו הוראות אלה:

        

    ––––קצבה המשולמת תו/ שלושה חדשי� מיו� התביעה קצבה המשולמת תו/ שלושה חדשי� מיו� התביעה קצבה המשולמת תו/ שלושה חדשי� מיו� התביעה קצבה המשולמת תו/ שלושה חדשי� מיו� התביעה         ))))1111((((
        תשול� בשיעור המקורי;תשול� בשיעור המקורי;תשול� בשיעור המקורי;תשול� בשיעור המקורי;

קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� מיו� קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� מיו� קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� מיו� קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� מיו�         ))))2222((((
תשול� בשיעור המעודכ� תשול� בשיעור המעודכ� תשול� בשיעור המעודכ� תשול� בשיעור המעודכ�     ––––שני� שני� שני� שני�     10101010בטר� חלפו בטר� חלפו בטר� חלפו בטר� חלפו התביעה, א/ התביעה, א/ התביעה, א/ התביעה, א/ 

בעד התקופה המתחילה ביו� התביעה ומסתיימת באחד לחודש בעד התקופה המתחילה ביו� התביעה ומסתיימת באחד לחודש בעד התקופה המתחילה ביו� התביעה ומסתיימת באחד לחודש בעד התקופה המתחילה ביו� התביעה ומסתיימת באחד לחודש 
        שבו חל יו� התשלו�;שבו חל יו� התשלו�;שבו חל יו� התשלו�;שבו חל יו� התשלו�;

    ––––שני� מיו� התביעה שני� מיו� התביעה שני� מיו� התביעה שני� מיו� התביעה     10101010קצבה המשולמת לאחר שחלפו קצבה המשולמת לאחר שחלפו קצבה המשולמת לאחר שחלפו קצבה המשולמת לאחר שחלפו         ))))3333((((
השני� שמיו� התביעה השני� שמיו� התביעה השני� שמיו� התביעה השני� שמיו� התביעה     10101010תשול� בשיעור המעודכ� בעד תקופת תשול� בשיעור המעודכ� בעד תקופת תשול� בשיעור המעודכ� בעד תקופת תשול� בשיעור המעודכ� בעד תקופת 

        ובשיעור המקורי בעד יתרת התקופה.ובשיעור המקורי בעד יתרת התקופה.ובשיעור המקורי בעד יתרת התקופה.ובשיעור המקורי בעד יתרת התקופה.
        

צבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� התביעה צבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� התביעה צבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� התביעה צבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� התביעה על קעל קעל קעל ק        (ב) (ב) (ב) (ב) 
        יחולו הוראות אלה:יחולו הוראות אלה:יחולו הוראות אלה:יחולו הוראות אלה:

תשול� תשול� תשול� תשול�     ––––חדשי� או פחות חדשי� או פחות חדשי� או פחות חדשי� או פחות     12121212א� התקופה האמורה היא א� התקופה האמורה היא א� התקופה האמורה היא א� התקופה האמורה היא         ))))1111((((
        הקצבה בשיעור המעודכ�;הקצבה בשיעור המעודכ�;הקצבה בשיעור המעודכ�;הקצבה בשיעור המעודכ�;

תשול� תשול� תשול� תשול�     ––––חדשי� חדשי� חדשי� חדשי�     12121212א� התקופה האמורה עולה על א� התקופה האמורה עולה על א� התקופה האמורה עולה על א� התקופה האמורה עולה על         ))))2222((((
חדשי� ובשיעור המקורי בעד חדשי� ובשיעור המקורי בעד חדשי� ובשיעור המקורי בעד חדשי� ובשיעור המקורי בעד     12121212הקצבה בשיעור המעודכ� בעד הקצבה בשיעור המעודכ� בעד הקצבה בשיעור המעודכ� בעד הקצבה בשיעור המעודכ� בעד 

        יתרת התקופה.יתרת התקופה.יתרת התקופה.יתרת התקופה.
  

  . "תשלו� חדשי המשול� לפי אחד החוקי� שבתוספתתשלו� חדשי המשול� לפי אחד החוקי� שבתוספתתשלו� חדשי המשול� לפי אחד החוקי� שבתוספתתשלו� חדשי המשול� לפי אחד החוקי� שבתוספתלחוק, לאמור: " 1בסעי�  " מוגדרתקצבהקצבהקצבהקצבה"

  

 1" (סעי� שיעור הקצבה שבתוק� בחודש שקד� ליו� התשלו�שיעור הקצבה שבתוק� בחודש שקד� ליו� התשלו�שיעור הקצבה שבתוק� בחודש שקד� ליו� התשלו�שיעור הקצבה שבתוק� בחודש שקד� ליו� התשלו�" � משמעו   �  "שיעור מעודכ�שיעור מעודכ�שיעור מעודכ�שיעור מעודכ�"

לחוק). בהקשר זה יצוי� כי בהתא� להסכ� ע� ארגו� נכי צה"ל נוהג קצי� התגמולי� לעדכ� את 

מדד הסקטור הציבורי הקהילתי במשק המפורס� על ידי הלשכה  הקצבאות אחת לחצי שנה, על פי

  המרכזית לסטטיסטיקה, הדומה מאד למדד המחירי� לצרכ�. 

  

  ". שיעור הקצבה שהיה בתוק� בתקופה שבעדה משולמת הקצבהשיעור הקצבה שהיה בתוק� בתקופה שבעדה משולמת הקצבהשיעור הקצבה שהיה בתוק� בתקופה שבעדה משולמת הקצבהשיעור הקצבה שהיה בתוק� בתקופה שבעדה משולמת הקצבה" � משמעו  � " שיעור מקורישיעור מקורישיעור מקורישיעור מקורי"

  

  " ואי� צור/ לפרטו כא�. חישוב קצבה במקרי� מיוחדי�חישוב קצבה במקרי� מיוחדי�חישוב קצבה במקרי� מיוחדי�חישוב קצבה במקרי� מיוחדי�לחוק מסדיר " 3סעי� 
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א לחוק הקצבאות מסמי/ את בית המשפט להארי/ את התקופות שה� יש לשל� קצבה �3 סעי

  ב"שיעור מעודכ�", ואעסוק בו בהרחבה בהמש/. 

        
, לא יחול לעניי� , לא יחול לעניי� , לא יחול לעניי� , לא יחול לעניי� �1961196119611961 � � � חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"אחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"אחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"אחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"אלחוק הקצבאות קובע, כי " 8סעי� 

  ".קצבה, מענק ותגמול לפי הכנסהקצבה, מענק ותגמול לפי הכנסהקצבה, מענק ותגמול לפי הכנסהקצבה, מענק ותגמול לפי הכנסה

  

, 162�161), בעמ' 1993( 147) 2, פ"ד מז(שר העבודה והרווחהשר העבודה והרווחהשר העבודה והרווחהשר העבודה והרווחהזידא� נ' זידא� נ' זידא� נ' זידא� נ'  4796/90בבג"צ   .26

  התייחס בית המשפט העליו� לתכליתו החקיקתית של חוק הקצבאות:
        

...חוק הקצבאות מבטא וקובע את האיזו� הראוי בי� הצור/ ...חוק הקצבאות מבטא וקובע את האיזו� הראוי בי� הצור/ ...חוק הקצבאות מבטא וקובע את האיזו� הראוי בי� הצור/ ...חוק הקצבאות מבטא וקובע את האיזו� הראוי בי� הצור/ 
לפצות את הזכאי� לקצבאות, מחד, לבי� ההתחשבות במגבלות לפצות את הזכאי� לקצבאות, מחד, לבי� ההתחשבות במגבלות לפצות את הזכאי� לקצבאות, מחד, לבי� ההתחשבות במגבלות לפצות את הזכאי� לקצבאות, מחד, לבי� ההתחשבות במגבלות 

לידי ביטוי גלוי לידי ביטוי גלוי לידי ביטוי גלוי לידי ביטוי גלוי הכספיות של הרשויות, מאיד/. איזו� זה בא הכספיות של הרשויות, מאיד/. איזו� זה בא הכספיות של הרשויות, מאיד/. איזו� זה בא הכספיות של הרשויות, מאיד/. איזו� זה בא 
וברור בהוראות החוק הקובעות את דיני תשלומ� באיחור של וברור בהוראות החוק הקובעות את דיני תשלומ� באיחור של וברור בהוראות החוק הקובעות את דיני תשלומ� באיחור של וברור בהוראות החוק הקובעות את דיני תשלומ� באיחור של 

        קצבה ושל מענק...קצבה ושל מענק...קצבה ושל מענק...קצבה ושל מענק...
  

בהמש/ הדברי� הסביר בית המשפט כיצד בא איזו� זה לידי ביטוי בהוראות החוק הקובעות את 

  ): 163דיני תשלומה של קצבה (ש�, בעמ' 
  

לעניי� קצבה נוקט החוק שתי הבחנות עיקריות. ההבחנה לעניי� קצבה נוקט החוק שתי הבחנות עיקריות. ההבחנה לעניי� קצבה נוקט החוק שתי הבחנות עיקריות. ההבחנה לעניי� קצבה נוקט החוק שתי הבחנות עיקריות. ההבחנה 
) לחוק ) לחוק ) לחוק ) לחוק 1111(א)((א)((א)((א)(2222אשונה מבוססת על "יו� התביעה". סעי� אשונה מבוססת על "יו� התביעה". סעי� אשונה מבוססת על "יו� התביעה". סעי� אשונה מבוססת על "יו� התביעה". סעי� הרהרהרהר

מבחי� בי� קצבה ששולמה "תו/ שלושה "חודשי� מיו� מבחי� בי� קצבה ששולמה "תו/ שלושה "חודשי� מיו� מבחי� בי� קצבה ששולמה "תו/ שלושה "חודשי� מיו� מבחי� בי� קצבה ששולמה "תו/ שלושה "חודשי� מיו� 
התביעה" לבי� קצבה ששולמה בחלו� תקופה ארוכה יותר, התביעה" לבי� קצבה ששולמה בחלו� תקופה ארוכה יותר, התביעה" לבי� קצבה ששולמה בחלו� תקופה ארוכה יותר, התביעה" לבי� קצבה ששולמה בחלו� תקופה ארוכה יותר, 
כשרק מקרי� מ� הסוג השני מזכי�, עקרונית, בפיצוי. שימת כשרק מקרי� מ� הסוג השני מזכי�, עקרונית, בפיצוי. שימת כשרק מקרי� מ� הסוג השני מזכי�, עקרונית, בפיצוי. שימת כשרק מקרי� מ� הסוג השני מזכי�, עקרונית, בפיצוי. שימת 
הדגש בהבחנתו העיקרית השנייה של החוק היא על התקופה הדגש בהבחנתו העיקרית השנייה של החוק היא על התקופה הדגש בהבחנתו העיקרית השנייה של החוק היא על התקופה הדגש בהבחנתו העיקרית השנייה של החוק היא על התקופה 

הזכאות לקצבה ושבעבורה משולמת הקצבה. כא� הזכאות לקצבה ושבעבורה משולמת הקצבה. כא� הזכאות לקצבה ושבעבורה משולמת הקצבה. כא� הזכאות לקצבה ושבעבורה משולמת הקצבה. כא� שבה נוצרה שבה נוצרה שבה נוצרה שבה נוצרה 
מבחי� החוק בי� "קצבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� מבחי� החוק בי� "קצבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� מבחי� החוק בי� "קצבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� מבחי� החוק בי� "קצבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליו� 

(ב) (ב) (ב) (ב) 2222התביעה", שאותה יש לשל� "בשיעורה המקורי" (סעי� התביעה", שאותה יש לשל� "בשיעורה המקורי" (סעי� התביעה", שאותה יש לשל� "בשיעורה המקורי" (סעי� התביעה", שאותה יש לשל� "בשיעורה המקורי" (סעי� 
לחוק) לבי� "קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� לחוק) לבי� "קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� לחוק) לבי� "קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� לחוק) לבי� "קצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשי� 
מיו� התביעה...", שעל האיחור בתשלומה מזכה החוק בפיצוי מיו� התביעה...", שעל האיחור בתשלומה מזכה החוק בפיצוי מיו� התביעה...", שעל האיחור בתשלומה מזכה החוק בפיצוי מיו� התביעה...", שעל האיחור בתשלומה מזכה החוק בפיצוי 

) ) ) ) 2222(א)((א)((א)((א)(2222קופה בלבד (...לפי הוראתו...של סעי� קופה בלבד (...לפי הוראתו...של סעי� קופה בלבד (...לפי הוראתו...של סעי� קופה בלבד (...לפי הוראתו...של סעי� בגי� חלק מ� התבגי� חלק מ� התבגי� חלק מ� התבגי� חלק מ� הת
        ) לחוק...).) לחוק...).) לחוק...).) לחוק...).3333((((� � � � וווו

        
א לחוק המסמי/ את בית המשפט להארי/ את תקופות 3הבחנות אלו כפופות, כאמור, לסעי� 

לחוק השולל את תחולתו של חוק  8הפיצוי שבה� תשלו� קצבה ב"שיעור מעודכ�", ולסעי� 

        פסיקת ריבית והצמדה. 



  
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -המשפט המחוזי בתל אביב  בית

  אזרחיים

    

  22238�03�13 ע"ו

  

 24מתו�  9

        

ל ועדת הערעורי� אני סבור, שאי� אפשרות לחייב את קצי� בניגוד להשקפתה ש  .27

" המשולמת באיחור. לא זו בלבד שחיוב בהפרשי קצבהקצבהקצבהקצבההתגמולי� לשל� הפרשי הצמדה בגי� "

א לחוק 3 �2הצמדה ירוק� מתוכ� את הסדרי הפיצוי המיוחדי� שנקבעו בהוראותיה� של סעיפי� 

   .לחוק 8משמעית של סעי� �החדהקצבאות, אלא שהוא ג� מנוגד להוראתו 

  

ועדת הערעורי� ביססה את החיוב על הסכמתו של קצי� התגמולי� לשל� הפרשי הצמדה   

הנ"ל) ואול�, יש ממש בהסברו של קצי� התגמולי�, לפיו באותה  14574�05�10(ע"נ מנח� מנח� מנח� מנח� בעניי� 

 46לחוק (וראו את פסקה  1" כמשמעותו בסעי� תגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהפרשה דובר בתט"ר שהוא "

"). נציי� כי שני הצדדי� מסכימי�, כי התט"ר במקרה זה הוא 'תגמול לפי הכנסה'...נציי� כי שני הצדדי� מסכימי�, כי התט"ר במקרה זה הוא 'תגמול לפי הכנסה'...נציי� כי שני הצדדי� מסכימי�, כי התט"ר במקרה זה הוא 'תגמול לפי הכנסה'...נציי� כי שני הצדדי� מסכימי�, כי התט"ר במקרה זה הוא 'תגמול לפי הכנסה'...: "מנח�מנח�מנח�מנח�לעניי� 

" המשולמת באיחור קיי� בחוק הקצבאות הסדר פיצוי מפורט קצבהקצבהקצבהקצבהוהנה, בעוד שלגבי "

תגמול לפי תגמול לפי תגמול לפי תגמול לפי י תשלו� באיחור של "דלעיל), אי� בחוק הסדר פיצוי כלשהו לגב א3 �2(בסעיפי� 

החוק להסדיר את  ביצוע) לחוק הקצבאות מסמי/ את השר הממונה על 2(ב)(9". סעי� הכנסההכנסההכנסההכנסה

" המשול� לפי חוק תגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסההסוגיה בתקנות, א/ התקנות שהותקנו אינ� חלות על "

יחור בתשלו� ). כיצד יפוצה, אפוא, תובע בגי� אמנח�מנח�מנח�מנח�לעניי�  47הנכי� (כפי שהוסבר בפסקה 

"? בהינת� שמדובר בלקונה שיש למלאה בדר/ של היקש, אחד ממקורות תגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסהתגמול לפי הכנסה"

ההשראה האפשריי� לכ/ הנו די� הפיצוי הנוהג לגבי תגמולי ביטוח לאומי ששולמו באיחור. את 

הפרשי הצמדה בגי� תשלומי תט"ר שבוצעו באיחור  מנח�מנח�מנח�מנח�הסכמתו של קצי� התגמולי� לשל� ל

יש להבי� על רקע מצב משפטי ייחודי זה, ואי� ללמוד ממנה גזירה שווה לעניי� אופ� הפיצוי בגי� 

"קצבה" המשולמת באיחור, האמור להיעשות בדר/ של תשלו� קצבה ב"שיעור מעודכ�", בגדריו 

  א לחוק הקצבאות. 3 �2של סעיפי� 

  

יניי� היא, כי החלטת ועדת הערעורי� לזכות את המשיב בהפרשי הצמדה בגי� מסקנת הב  .28

; בגי� הסכומי� המקוריי� עבור השני� 1973�1983הסכומי� המעודכני� ששולמו לו עבור השני� 

אינה יכולה לעמוד,  – 2/98 � 6/97; ובגי� הסכומי� המעודכני� עבור התקופה 1983�1996

לחוק הקצבאות. אוסי�, כי פסיקת הפרשי הצמדה  �8ו  3 ��2 יותה מנוגדת להוראות סעיפיבה

ולו באופ� בגי� קצבה מעודכנת א� מהווה כפל פיצוי, שהרי השיעור המעודכ� כבר כולל בחובו 

  מדה.הפרשי הצחלקי 

  



  
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -המשפט המחוזי בתל אביב  בית

  אזרחיים

    

  22238�03�13 ע"ו

  

 24מתו�  10

השני� שבעדה יקבל המשיב קצבה  10לא נותר אלא לבחו� הא� נית� להארי/ את תקופת   .29

  א לחוק הקצבאות, שזו לשונו: 3של סעי� ב"שיעור מעודכ�" מכוחו 
  

קבע בית משפט או בית די� כי הרשות המוסמכת גרמה קבע בית משפט או בית די� כי הרשות המוסמכת גרמה קבע בית משפט או בית די� כי הרשות המוסמכת גרמה קבע בית משפט או בית די� כי הרשות המוסמכת גרמה         א.א.א.א.3333
בשרירות ושלא בתו� לב לאיחור בתשלו� הקצבה, רשאי הוא בשרירות ושלא בתו� לב לאיחור בתשלו� הקצבה, רשאי הוא בשרירות ושלא בתו� לב לאיחור בתשלו� הקצבה, רשאי הוא בשרירות ושלא בתו� לב לאיחור בתשלו� הקצבה, רשאי הוא 
לפסוק כי הקצבה תשול� בשיעור המעודכ� א� בעד תקופות לפסוק כי הקצבה תשול� בשיעור המעודכ� א� בעד תקופות לפסוק כי הקצבה תשול� בשיעור המעודכ� א� בעד תקופות לפסוק כי הקצבה תשול� בשיעור המעודכ� א� בעד תקופות 

        ....�3333 � � � וווו    2222ארוכות יותר מ� הקבוע בסעיפי� ארוכות יותר מ� הקבוע בסעיפי� ארוכות יותר מ� הקבוע בסעיפי� ארוכות יותר מ� הקבוע בסעיפי� 
        

א לחוק הקצבאות יש 3הארצי לעבודה נקבע, כי את סעי� בפסיקה עקיבה של בית הדי�   .30

כי הקצבה תשול� בשיעור מעודכ�  ,לפרש בהרחבה, באופ� שבית המשפט מוסמ/ לפסוק

עקב עקב עקב עקב בכל מקרה בו היה איחור בתשלו� הקצבה  ,2לתקופות ארוכות יותר מ� הקבוע בסעי� 

ל הרשות, ובלבד שהאחראי לא נבעה משרירות או חוסר תו� לב ש    א� א� זו ,,,,התדיינות ממושכתהתדיינות ממושכתהתדיינות ממושכתהתדיינות ממושכת

  לשיהוי אינו התובע. 

  

), ש� קבע  29.7.1999( המוסד לביטוח לאומי נ' גרו�המוסד לביטוח לאומי נ' גרו�המוסד לביטוח לאומי נ' גרו�המוסד לביטוח לאומי נ' גרו� 21/96של ההלכה בעב"ל  ראשיתה   

  ה):6כב' השופט פליטמ� (בפסקה 

  

א לחוק, רשאי בית הדי� לפסוק, במקרה שהמוסד א לחוק, רשאי בית הדי� לפסוק, במקרה שהמוסד א לחוק, רשאי בית הדי� לפסוק, במקרה שהמוסד א לחוק, רשאי בית הדי� לפסוק, במקרה שהמוסד 3333על פי סעי� על פי סעי� על פי סעי� על פי סעי� 
נהג שלא בתו� לב ובשרירות, כי הקצבה תשול� בשיעור נהג שלא בתו� לב ובשרירות, כי הקצבה תשול� בשיעור נהג שלא בתו� לב ובשרירות, כי הקצבה תשול� בשיעור נהג שלא בתו� לב ובשרירות, כי הקצבה תשול� בשיעור 

. . . . �3333 � � � וווו    2222המעודכ� א� בעד תקופות ארוכות יותר מ� הקבוע בסעי� המעודכ� א� בעד תקופות ארוכות יותר מ� הקבוע בסעי� המעודכ� א� בעד תקופות ארוכות יותר מ� הקבוע בסעי� המעודכ� א� בעד תקופות ארוכות יותר מ� הקבוע בסעי� 
תו� ליבו של המוסד לעניי� אותו סעי� נבח� אובייקטיבית. תו� ליבו של המוסד לעניי� אותו סעי� נבח� אובייקטיבית. תו� ליבו של המוסד לעניי� אותו סעי� נבח� אובייקטיבית. תו� ליבו של המוסד לעניי� אותו סעי� נבח� אובייקטיבית. 
בחינתו הינה מנקודת מבטו של הזכאי לפיצוי על איחור בחינתו הינה מנקודת מבטו של הזכאי לפיצוי על איחור בחינתו הינה מנקודת מבטו של הזכאי לפיצוי על איחור בחינתו הינה מנקודת מבטו של הזכאי לפיצוי על איחור 
בתשלו�, לגביו סיבת האיחור בתשלו� כל עוד לא נגרמה בעטיו בתשלו�, לגביו סיבת האיחור בתשלו� כל עוד לא נגרמה בעטיו בתשלו�, לגביו סיבת האיחור בתשלו� כל עוד לא נגרמה בעטיו בתשלו�, לגביו סיבת האיחור בתשלו� כל עוד לא נגרמה בעטיו 

� הפיצוי על � הפיצוי על � הפיצוי על � הפיצוי על אינה רלוונטית, שהרי מבחינתו ועל פי תכלית מתאינה רלוונטית, שהרי מבחינתו ועל פי תכלית מתאינה רלוונטית, שהרי מבחינתו ועל פי תכלית מתאינה רלוונטית, שהרי מבחינתו ועל פי תכלית מת
אי� זה משנה כלל א� איחור המוסד אי� זה משנה כלל א� איחור המוסד אי� זה משנה כלל א� איחור המוסד אי� זה משנה כלל א� איחור המוסד     ––––איחור בתשלו� הקצבאות איחור בתשלו� הקצבאות איחור בתשלו� הקצבאות איחור בתשלו� הקצבאות 

בתשלו� סיבתו בשאלה משפטית נכבדה שהתבררה מש/ זמ� רב בתשלו� סיבתו בשאלה משפטית נכבדה שהתבררה מש/ זמ� רב בתשלו� סיבתו בשאלה משפטית נכבדה שהתבררה מש/ זמ� רב בתשלו� סיבתו בשאלה משפטית נכבדה שהתבררה מש/ זמ� רב 
בשתי ערכאות, או פשוט משו� שהתיק אבד במוסד, למשל; בשתי ערכאות, או פשוט משו� שהתיק אבד במוסד, למשל; בשתי ערכאות, או פשוט משו� שהתיק אבד במוסד, למשל; בשתי ערכאות, או פשוט משו� שהתיק אבד במוסד, למשל; 
בשני המקרי� זכאי הזכאי לקצבה לפיצויי באותו שיעור על בשני המקרי� זכאי הזכאי לקצבה לפיצויי באותו שיעור על בשני המקרי� זכאי הזכאי לקצבה לפיצויי באותו שיעור על בשני המקרי� זכאי הזכאי לקצבה לפיצויי באותו שיעור על 

 האיחור בתשלו� הקצבה.האיחור בתשלו� הקצבה.האיחור בתשלו� הקצבה.האיחור בתשלו� הקצבה.

        

  ):3(ש�, בפסקה  'השופט רבינובי1 הוסי� וקבע כב'        

  

אני ער לכ/ שמלכתחילה התמודדות משפטית בתו� לב של אני ער לכ/ שמלכתחילה התמודדות משפטית בתו� לב של אני ער לכ/ שמלכתחילה התמודדות משפטית בתו� לב של אני ער לכ/ שמלכתחילה התמודדות משפטית בתו� לב של 
המוסד, במגמה להג� על עמדתו השוללת תשלו� הקצבה, אינה המוסד, במגמה להג� על עמדתו השוללת תשלו� הקצבה, אינה המוסד, במגמה להג� על עמדתו השוללת תשלו� הקצבה, אינה המוסד, במגמה להג� על עמדתו השוללת תשלו� הקצבה, אינה 
יכולה להיחשב כהתנהגות שלא בתו� לב. בר� בדיעבד, א� יכולה להיחשב כהתנהגות שלא בתו� לב. בר� בדיעבד, א� יכולה להיחשב כהתנהגות שלא בתו� לב. בר� בדיעבד, א� יכולה להיחשב כהתנהגות שלא בתו� לב. בר� בדיעבד, א� 
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לאחר תו� הדיו� המשפטי נדחית עמדת המוסד השוללת את לאחר תו� הדיו� המשפטי נדחית עמדת המוסד השוללת את לאחר תו� הדיו� המשפטי נדחית עמדת המוסד השוללת את לאחר תו� הדיו� המשפטי נדחית עמדת המוסד השוללת את 
מהתמודדות משפטית זו נגר� איחור מהתמודדות משפטית זו נגר� איחור מהתמודדות משפטית זו נגר� איחור מהתמודדות משפטית זו נגר� איחור תשלו� הקצבה, וכתוצאה תשלו� הקצבה, וכתוצאה תשלו� הקצבה, וכתוצאה תשלו� הקצבה, וכתוצאה 

בתשלו� הקצבה, יש להחיל במקרה זה את אותו די� החל בתשלו� הקצבה, יש להחיל במקרה זה את אותו די� החל בתשלו� הקצבה, יש להחיל במקרה זה את אותו די� החל בתשלו� הקצבה, יש להחיל במקרה זה את אותו די� החל 
במקרה של איחור בתשלו� הקצבה שנגר� על ידי המוסד שלא במקרה של איחור בתשלו� הקצבה שנגר� על ידי המוסד שלא במקרה של איחור בתשלו� הקצבה שנגר� על ידי המוסד שלא במקרה של איחור בתשלו� הקצבה שנגר� על ידי המוסד שלא 
בתו� לב, ג� לגבי הקצבה המשולמת בעד התקופה שקדמה ליו� בתו� לב, ג� לגבי הקצבה המשולמת בעד התקופה שקדמה ליו� בתו� לב, ג� לגבי הקצבה המשולמת בעד התקופה שקדמה ליו� בתו� לב, ג� לגבי הקצבה המשולמת בעד התקופה שקדמה ליו� 

        התביעה.התביעה.התביעה.התביעה.
כפי שכתב חברי השופט פליטמ�, יש לבחו� את הדברי� מנקודת כפי שכתב חברי השופט פליטמ�, יש לבחו� את הדברי� מנקודת כפי שכתב חברי השופט פליטמ�, יש לבחו� את הדברי� מנקודת כפי שכתב חברי השופט פליטמ�, יש לבחו� את הדברי� מנקודת 

בע ועל פי התוצאה. מבחינתו של תובע הקצבה, בע ועל פי התוצאה. מבחינתו של תובע הקצבה, בע ועל פי התוצאה. מבחינתו של תובע הקצבה, בע ועל פי התוצאה. מבחינתו של תובע הקצבה, מבטו של התומבטו של התומבטו של התומבטו של התו
כאשר מסתבר בדיעבד, שהאיחור בתשלו� הקצבה לא היה כאשר מסתבר בדיעבד, שהאיחור בתשלו� הקצבה לא היה כאשר מסתבר בדיעבד, שהאיחור בתשלו� הקצבה לא היה כאשר מסתבר בדיעבד, שהאיחור בתשלו� הקצבה לא היה 
מוצדק, התוצאה זהה למקרה, בו נגר� האיחור בתשלו� הקצבה מוצדק, התוצאה זהה למקרה, בו נגר� האיחור בתשלו� הקצבה מוצדק, התוצאה זהה למקרה, בו נגר� האיחור בתשלו� הקצבה מוצדק, התוצאה זהה למקרה, בו נגר� האיחור בתשלו� הקצבה 

        בשל התנהגות שלא בתו� לב של המוסד...בשל התנהגות שלא בתו� לב של המוסד...בשל התנהגות שלא בתו� לב של המוסד...בשל התנהגות שלא בתו� לב של המוסד...
  

). 6.8.2002( איס� נ' המוסד לביטוח לאומיאיס� נ' המוסד לביטוח לאומיאיס� נ' המוסד לביטוח לאומיאיס� נ' המוסד לביטוח לאומי 377/99יושמה בעב"ל (ארצי)  גרו�גרו�גרו�גרו�הלכת   

בפיגוע חבלני, א/ הוא הוכר כנפגע פעולות איבה על  3/5/76באותה פרשה נפגע המערער ביו� 

שני� לאחר מכ�, מכוח פסק די�  �20 רק כ ,�1970 תש"ל ,פי חוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה

פיגוע. , כאשר מועד הזכאות נקבע החל מיו� ה26/3/96של בית הדי� האזורי לעבודה שנית� ביו� 

" על פי חוק שיעור מעודכ�שיעור מעודכ�שיעור מעודכ�שיעור מעודכ�בית הדי� הארצי פסק, כי מ� הדי� לזכות את המערער בתגמול ב"

שני� שחלפו מיו� התביעה. וכ/ קבע כב' השופט רבינובי1  10הקצבאות ללא מגבלת הזמ� של 

  ח):�ו10(ש�, בפסקאות 

  

בפסיקה זו הולכי� אנו בעקבות הלכת מרדכי גרו�... לפיה מקו� בפסיקה זו הולכי� אנו בעקבות הלכת מרדכי גרו�... לפיה מקו� בפסיקה זו הולכי� אנו בעקבות הלכת מרדכי גרו�... לפיה מקו� בפסיקה זו הולכי� אנו בעקבות הלכת מרדכי גרו�... לפיה מקו� 
מודדות משפטית ממושכת מסתבר, כי צדק התובע מודדות משפטית ממושכת מסתבר, כי צדק התובע מודדות משפטית ממושכת מסתבר, כי צדק התובע מודדות משפטית ממושכת מסתבר, כי צדק התובע בו לאחר התבו לאחר התבו לאחר התבו לאחר הת

בתביעתו,  אי� להגביל את תקופת תשלו� התגמול  לפי השיעור בתביעתו,  אי� להגביל את תקופת תשלו� התגמול  לפי השיעור בתביעתו,  אי� להגביל את תקופת תשלו� התגמול  לפי השיעור בתביעתו,  אי� להגביל את תקופת תשלו� התגמול  לפי השיעור 
שני� בלבד. לעניי� זה נתנו פירוש מרחיב לסעי� שני� בלבד. לעניי� זה נתנו פירוש מרחיב לסעי� שני� בלבד. לעניי� זה נתנו פירוש מרחיב לסעי� שני� בלבד. לעניי� זה נתנו פירוש מרחיב לסעי�     �10101010 � � � המעודכ� להמעודכ� להמעודכ� להמעודכ� ל

א לחוק הקצבאות. על פי פירוש מרחיב זה, כש� שאיחור א לחוק הקצבאות. על פי פירוש מרחיב זה, כש� שאיחור א לחוק הקצבאות. על פי פירוש מרחיב זה, כש� שאיחור א לחוק הקצבאות. על פי פירוש מרחיב זה, כש� שאיחור 3333
בתשלו� הגמלה עקב התנהגות שלא בתו� לב של המוסד, מקנה בתשלו� הגמלה עקב התנהגות שלא בתו� לב של המוסד, מקנה בתשלו� הגמלה עקב התנהגות שלא בתו� לב של המוסד, מקנה בתשלו� הגמלה עקב התנהגות שלא בתו� לב של המוסד, מקנה 

בית הדי� את הסמכות להעניק את הגמלה בשיעור המעודכ� ג� בית הדי� את הסמכות להעניק את הגמלה בשיעור המעודכ� ג� בית הדי� את הסמכות להעניק את הגמלה בשיעור המעודכ� ג� בית הדי� את הסמכות להעניק את הגמלה בשיעור המעודכ� ג� לללל
) לחוק הקצבאות, כלומר, ) לחוק הקצבאות, כלומר, ) לחוק הקצבאות, כלומר, ) לחוק הקצבאות, כלומר, 2222(א)((א)((א)((א)(2222מעבר לתקופה המנויה בסעי� מעבר לתקופה המנויה בסעי� מעבר לתקופה המנויה בסעי� מעבר לתקופה המנויה בסעי� 

מעל לעשר שני�, כ/ ג� קיימת סמכות זו למקרה, שבו לאחר מעל לעשר שני�, כ/ ג� קיימת סמכות זו למקרה, שבו לאחר מעל לעשר שני�, כ/ ג� קיימת סמכות זו למקרה, שבו לאחר מעל לעשר שני�, כ/ ג� קיימת סמכות זו למקרה, שבו לאחר 
התמודדות ממושכת, מסתבר, שצדק המבוטח בתביעתו, א� א� התמודדות ממושכת, מסתבר, שצדק המבוטח בתביעתו, א� א� התמודדות ממושכת, מסתבר, שצדק המבוטח בתביעתו, א� א� התמודדות ממושכת, מסתבר, שצדק המבוטח בתביעתו, א� א� 

        ....האיחור בתשלו� לא נגר� עקב חוסר תו� לב של המוסדהאיחור בתשלו� לא נגר� עקב חוסר תו� לב של המוסדהאיחור בתשלו� לא נגר� עקב חוסר תו� לב של המוסדהאיחור בתשלו� לא נגר� עקב חוסר תו� לב של המוסד
        

התוצאה של עיכוב בתשלו� הגמלה, שהתברר בדיעבד כבלתי התוצאה של עיכוב בתשלו� הגמלה, שהתברר בדיעבד כבלתי התוצאה של עיכוב בתשלו� הגמלה, שהתברר בדיעבד כבלתי התוצאה של עיכוב בתשלו� הגמלה, שהתברר בדיעבד כבלתי 
צודק, זהה מבחינת המבוטח לעיכוב בשל חוסר תו� לב של צודק, זהה מבחינת המבוטח לעיכוב בשל חוסר תו� לב של צודק, זהה מבחינת המבוטח לעיכוב בשל חוסר תו� לב של צודק, זהה מבחינת המבוטח לעיכוב בשל חוסר תו� לב של 
המוסד. בשני המקרי� עלול העיכוב לגרו� לעדכו� מוגבל של המוסד. בשני המקרי� עלול העיכוב לגרו� לעדכו� מוגבל של המוסד. בשני המקרי� עלול העיכוב לגרו� לעדכו� מוגבל של המוסד. בשני המקרי� עלול העיכוב לגרו� לעדכו� מוגבל של 

) לחוק הקצבאות, ולכ� הרציונל של ) לחוק הקצבאות, ולכ� הרציונל של ) לחוק הקצבאות, ולכ� הרציונל של ) לחוק הקצבאות, ולכ� הרציונל של 2222(א)((א)((א)((א)(2222הגמלה לפי סעי� הגמלה לפי סעי� הגמלה לפי סעי� הגמלה לפי סעי� 
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� � � � השני� בשני המקריהשני� בשני המקריהשני� בשני המקריהשני� בשני המקרי    10101010עדכו� הגמלה ללא הגבלת תקופת עדכו� הגמלה ללא הגבלת תקופת עדכו� הגמלה ללא הגבלת תקופת עדכו� הגמלה ללא הגבלת תקופת 
        זהה...זהה...זהה...זהה...

        

ממ� יחיא נ' המוסד ממ� יחיא נ' המוסד ממ� יחיא נ' המוסד ממ� יחיא נ' המוסד  276/98הלכות אלו יושמו על ידי בית הדי� הארצי בעב"ל (ארצי)   

  ):22.11.2005( לביטוח לאומילביטוח לאומילביטוח לאומילביטוח לאומי
  

אמנ� הרציונאל הטמו� בחוק הקצבאות הינו כי מבוטחי� לא אמנ� הרציונאל הטמו� בחוק הקצבאות הינו כי מבוטחי� לא אמנ� הרציונאל הטמו� בחוק הקצבאות הינו כי מבוטחי� לא אמנ� הרציונאל הטמו� בחוק הקצבאות הינו כי מבוטחי� לא 
ישנו על זכויותיה� ואחר כ/ יבקשו את קצבאותיה� בשיעור ישנו על זכויותיה� ואחר כ/ יבקשו את קצבאותיה� בשיעור ישנו על זכויותיה� ואחר כ/ יבקשו את קצבאותיה� בשיעור ישנו על זכויותיה� ואחר כ/ יבקשו את קצבאותיה� בשיעור 

וריבית. ע� זאת לא זה וריבית. ע� זאת לא זה וריבית. ע� זאת לא זה וריבית. ע� זאת לא זה הריאלי על ידי תוספת הפרשי הצמדה הריאלי על ידי תוספת הפרשי הצמדה הריאלי על ידי תוספת הפרשי הצמדה הריאלי על ידי תוספת הפרשי הצמדה 
        המקרה בענייננו...המקרה בענייננו...המקרה בענייננו...המקרה בענייננו...

שיקול נוס� שיש לקחת בחשבו� הינו כי ברגע שנפסק כי שיקול נוס� שיש לקחת בחשבו� הינו כי ברגע שנפסק כי שיקול נוס� שיש לקחת בחשבו� הינו כי ברגע שנפסק כי שיקול נוס� שיש לקחת בחשבו� הינו כי ברגע שנפסק כי 
המשיבי� זכאי� לקצבת זקנה מרגע הגיע� לגיל המזכה וזאת המשיבי� זכאי� לקצבת זקנה מרגע הגיע� לגיל המזכה וזאת המשיבי� זכאי� לקצבת זקנה מרגע הגיע� לגיל המזכה וזאת המשיבי� זכאי� לקצבת זקנה מרגע הגיע� לגיל המזכה וזאת 
לאחר תיקו� גיל�, מדובר בחוב פסוק. עמדתי על כ/ שחוב יש לאחר תיקו� גיל�, מדובר בחוב פסוק. עמדתי על כ/ שחוב יש לאחר תיקו� גיל�, מדובר בחוב פסוק. עמדתי על כ/ שחוב יש לאחר תיקו� גיל�, מדובר בחוב פסוק. עמדתי על כ/ שחוב יש 
לשל� במועדו שא� לא כ� יש לשלמו בערכו הראלי בתוספת לשל� במועדו שא� לא כ� יש לשלמו בערכו הראלי בתוספת לשל� במועדו שא� לא כ� יש לשלמו בערכו הראלי בתוספת לשל� במועדו שא� לא כ� יש לשלמו בערכו הראלי בתוספת 

שימוש בכס�. אי תשלו� חוב בערכו הראלי יש בו שימוש בכס�. אי תשלו� חוב בערכו הראלי יש בו שימוש בכס�. אי תשלו� חוב בערכו הראלי יש בו שימוש בכס�. אי תשלו� חוב בערכו הראלי יש בו ריבית בגי� הריבית בגי� הריבית בגי� הריבית בגי� ה
        התעשרות שלא כדי�.התעשרות שלא כדי�.התעשרות שלא כדי�.התעשרות שלא כדי�.

        
הנוהגות מימי� ימימה לגבי כלל  �בכל הכבוד הראוי, כוח� של הלכות ראויות אלו         ....31

יפה ביתר שאת  �התובעי� שעניינ� נדו� בבתי הדי� לעבודה, לרבות מבוטחי הביטוח הלאומי 

  . אסביר את דבריי:י�ק הנכ"ל הזכאי� לתגמולי� לפי חולגבי נכי צה

  

הסדר הגמלאות של נכי צה"ל הנו הסדר של גמלה הסדר הגמלאות של נכי צה"ל הנו הסדר של גמלה הסדר הגמלאות של נכי צה"ל הנו הסדר של גמלה הסדר הגמלאות של נכי צה"ל הנו הסדר של גמלה כפי שהוסבר בפסיקה לא אחת, "  

קטגוריאלית, אשר בבסיסו עומדת חובתה המוסרית של המדינה כלפי אלו אשר נפגעו בגופ� קטגוריאלית, אשר בבסיסו עומדת חובתה המוסרית של המדינה כלפי אלו אשר נפגעו בגופ� קטגוריאלית, אשר בבסיסו עומדת חובתה המוסרית של המדינה כלפי אלו אשר נפגעו בגופ� קטגוריאלית, אשר בבסיסו עומדת חובתה המוסרית של המדינה כלפי אלו אשר נפגעו בגופ� 

 ארגו� נכי צה"לארגו� נכי צה"לארגו� נכי צה"לארגו� נכי צה"ל 8487/03" (ראו: בג"1 במהלכו של השירות הצבאי ובמסגרת ההגנה על המדינהבמהלכו של השירות הצבאי ובמסגרת ההגנה על המדינהבמהלכו של השירות הצבאי ובמסגרת ההגנה על המדינהבמהלכו של השירות הצבאי ובמסגרת ההגנה על המדינה

]). 20/6/05[ דוקטורידוקטורידוקטורידוקטורינ'  קצי� התגמולי�קצי� התגמולי�קצי� התגמולי�קצי� התגמולי� 7678/98;  ע"א 21], בפסקה 11113/12/06שר הביטחו� [שר הביטחו� [שר הביטחו� [שר הביטחו� [נ' 

כנגזרת מחובתה המוסרית של החברה כלפי לוחמיה ומגניה, זוכי� נכי צה"ל לעדיפות משמעותית 

 5304/02בג"צ ; 22הנ"ל, בפסקה  ארגו� נכי צה"לארגו� נכי צה"לארגו� נכי צה"לארגו� נכי צה"לולהטבות רבות על פני יתר הנכי� (ראו: עניי� 

  ). 135) 2, פ"ד נט(כנסת ישראלכנסת ישראלכנסת ישראלכנסת ישראל    נ'ארגו� נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל ארגו� נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל ארגו� נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל ארגו� נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל 

  

על רקע מושכלות יסוד אלה, אי� להפלות את נכי צה"ל לרעה לעומת מבוטחי הביטוח   

קצי� התגמולי� משרד קצי� התגמולי� משרד קצי� התגמולי� משרד קצי� התגמולי� משרד נ'  שמואל פארשמואל פארשמואל פארשמואל פאר 8138/07עמדה על כ/ כב' השופטת ארבל ברע"א הלאומי. 

  :17], בפסקה 21.6.2011[ הביטחו�הביטחו�הביטחו�הביטחו�
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הבדלי� אלו בי� ההסדרי� השוני� מלמדי� על הצור/ להשתמש הבדלי� אלו בי� ההסדרי� השוני� מלמדי� על הצור/ להשתמש הבדלי� אלו בי� ההסדרי� השוני� מלמדי� על הצור/ להשתמש הבדלי� אלו בי� ההסדרי� השוני� מלמדי� על הצור/ להשתמש 
במידת ה"קל וחומר" בי� שני ההסדרי�. דהיינו, ברי כי ההסדר במידת ה"קל וחומר" בי� שני ההסדרי�. דהיינו, ברי כי ההסדר במידת ה"קל וחומר" בי� שני ההסדרי�. דהיינו, ברי כי ההסדר במידת ה"קל וחומר" בי� שני ההסדרי�. דהיינו, ברי כי ההסדר 

צרי/ להיות שווה למצער להסדרי� המקבילי� צרי/ להיות שווה למצער להסדרי� המקבילי� צרי/ להיות שווה למצער להסדרי� המקבילי� צרי/ להיות שווה למצער להסדרי� המקבילי�     חוק הנכי�חוק הנכי�חוק הנכי�חוק הנכי�שבשבשבשב
בנוגע לנכי עבודה או לנכות כללית, או להיטיב יחסית אליה�, בנוגע לנכי עבודה או לנכות כללית, או להיטיב יחסית אליה�, בנוגע לנכי עבודה או לנכות כללית, או להיטיב יחסית אליה�, בנוגע לנכי עבודה או לנכות כללית, או להיטיב יחסית אליה�, 
אלא א� כ� קובע החוק אחרת. כפי שצוי� לא אחת "ככלל, נכי אלא א� כ� קובע החוק אחרת. כפי שצוי� לא אחת "ככלל, נכי אלא א� כ� קובע החוק אחרת. כפי שצוי� לא אחת "ככלל, נכי אלא א� כ� קובע החוק אחרת. כפי שצוי� לא אחת "ככלל, נכי 
צה"ל זוכי� לעדיפות משמעותית ולהטבות רבות על פני יתר צה"ל זוכי� לעדיפות משמעותית ולהטבות רבות על פני יתר צה"ל זוכי� לעדיפות משמעותית ולהטבות רבות על פני יתר צה"ל זוכי� לעדיפות משמעותית ולהטבות רבות על פני יתר 

רואה רואה רואה רואה הנכי�" ... וברי שיש הצדקה לכ/... כ/ ג� בענייננו. איני הנכי�" ... וברי שיש הצדקה לכ/... כ/ ג� בענייננו. איני הנכי�" ... וברי שיש הצדקה לכ/... כ/ ג� בענייננו. איני הנכי�" ... וברי שיש הצדקה לכ/... כ/ ג� בענייננו. איני 
כיצד נית� להצדיק קביעת מבח� מחמיר יותר באותה קטגוריה כיצד נית� להצדיק קביעת מבח� מחמיר יותר באותה קטגוריה כיצד נית� להצדיק קביעת מבח� מחמיר יותר באותה קטגוריה כיצד נית� להצדיק קביעת מבח� מחמיר יותר באותה קטגוריה 
(של מחלות קונסטיטוציונליות) בנוגע לנכי צה"ל בהשוואה (של מחלות קונסטיטוציונליות) בנוגע לנכי צה"ל בהשוואה (של מחלות קונסטיטוציונליות) בנוגע לנכי צה"ל בהשוואה (של מחלות קונסטיטוציונליות) בנוגע לנכי צה"ל בהשוואה 

        לנפגעי תאונות עבודה.לנפגעי תאונות עבודה.לנפגעי תאונות עבודה.לנפגעי תאונות עבודה.
        

הנ"ל, מצב שבו חיילי� שנפגעו  פארפארפארפאריוטע�, כי להשקפתו של כב' השופט מלצר בעניי�   

 9הביטוח הלאומי, א� מנוגד לסעי�  במהל/ שירות� יקבלו הטבות פחותות בהשוואה למבוטחי

מעי� פסקת הגבלה מיוחדת למשרתי� בכוחות מעי� פסקת הגבלה מיוחדת למשרתי� בכוחות מעי� פסקת הגבלה מיוחדת למשרתי� בכוחות מעי� פסקת הגבלה מיוחדת למשרתי� בכוחות לחוק יסוד: כבוד האד� וחירותו, שהוא "

אפליית� " (ש�). בענייננו, לא נית� על ידי קצי� התגמולי� הסבר כלשהו היכול ללמד, כי הביטחו�הביטחו�הביטחו�הביטחו�

כליות ראויות. ודאי דו� תישל נכי צה"ל לרעה בהשוואה למבוטחי הביטוח הלאומי נועדה לק

2  3.41שלא נית� כל הסבר, לפיו הפגיעה במשיב, עקב תשלו� גמלה ב"שיעור מקורי" של 

  לחוק היסוד.  9לחודש, אינה עולה "על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות", כנדרש בסעי� 

  

א(ב) לחוק 297לסעי�  1998משנת  19דברינו לעיל מקבלי� משנה תוק� נוכח תיקו� מס'   

גמלה, המשולמת במועד תשלו� שחל לאחר שחל� חודש קלנדרי גמלה, המשולמת במועד תשלו� שחל לאחר שחל� חודש קלנדרי גמלה, המשולמת במועד תשלו� שחל לאחר שחל� חודש קלנדרי גמלה, המשולמת במועד תשלו� שחל לאחר שחל� חודש קלנדרי הביטוח הלאומי, שבו נקבע כי "

מלא מהחודש לתשלו�, תעודכ� בשיעור שבו עלה המדד שפורס� לאחרונה לפני מועד התשלו�, מלא מהחודש לתשלו�, תעודכ� בשיעור שבו עלה המדד שפורס� לאחרונה לפני מועד התשלו�, מלא מהחודש לתשלו�, תעודכ� בשיעור שבו עלה המדד שפורס� לאחרונה לפני מועד התשלו�, מלא מהחודש לתשלו�, תעודכ� בשיעור שבו עלה המדד שפורס� לאחרונה לפני מועד התשלו�, 

, 26/3/97מיו�  2608". בדברי ההסבר של התיקו� (ה"ח לעומת המדד שפורס� בחודש לתשלו�לעומת המדד שפורס� בחודש לתשלו�לעומת המדד שפורס� בחודש לתשלו�לעומת המדד שפורס� בחודש לתשלו�

  דלקמ�:),  נאמר כ288בעמ' 

  

חוק הביטוח הלאומי אינו קובע כללי� בדבר מת� פיצוי לשמירה חוק הביטוח הלאומי אינו קובע כללי� בדבר מת� פיצוי לשמירה חוק הביטוח הלאומי אינו קובע כללי� בדבר מת� פיצוי לשמירה חוק הביטוח הלאומי אינו קובע כללי� בדבר מת� פיצוי לשמירה 
על ערכו הריאלי של תשלו� רטרואקטיבי שמשל� המוסד; על ערכו הריאלי של תשלו� רטרואקטיבי שמשל� המוסד; על ערכו הריאלי של תשלו� רטרואקטיבי שמשל� המוסד; על ערכו הריאלי של תשלו� רטרואקטיבי שמשל� המוסד; 
לעניי� זה חלות הוראות חוק הקצבאות אשר, כאמור במבוא, לעניי� זה חלות הוראות חוק הקצבאות אשר, כאמור במבוא, לעניי� זה חלות הוראות חוק הקצבאות אשר, כאמור במבוא, לעניי� זה חלות הוראות חוק הקצבאות אשר, כאמור במבוא, 
קובע סייגי� באשר לתקופה שבעדה יתווס� פיצוי לתשלו� קובע סייגי� באשר לתקופה שבעדה יתווס� פיצוי לתשלו� קובע סייגי� באשר לתקופה שבעדה יתווס� פיצוי לתשלו� קובע סייגי� באשר לתקופה שבעדה יתווס� פיצוי לתשלו� 

ופה שבעדה ופה שבעדה ופה שבעדה ופה שבעדה הרטרואקטיבי. מאחר שאי� הצדקה להגביל את התקהרטרואקטיבי. מאחר שאי� הצדקה להגביל את התקהרטרואקטיבי. מאחר שאי� הצדקה להגביל את התקהרטרואקטיבי. מאחר שאי� הצדקה להגביל את התק
יינת� פיצוי בעד תשלו� רטרואקטיבי, פיצוי שאינו אלא שמירה יינת� פיצוי בעד תשלו� רטרואקטיבי, פיצוי שאינו אלא שמירה יינת� פיצוי בעד תשלו� רטרואקטיבי, פיצוי שאינו אלא שמירה יינת� פיצוי בעד תשלו� רטרואקטיבי, פיצוי שאינו אלא שמירה 
על ערכה הריאלי של הגמלה, ומאחר שאי� מקו� לאבחנה בי� על ערכה הריאלי של הגמלה, ומאחר שאי� מקו� לאבחנה בי� על ערכה הריאלי של הגמלה, ומאחר שאי� מקו� לאבחנה בי� על ערכה הריאלי של הגמלה, ומאחר שאי� מקו� לאבחנה בי� 
התקופה שקדמה להגשת התביעה לבי� זו שלאחריה, מוצע התקופה שקדמה להגשת התביעה לבי� זו שלאחריה, מוצע התקופה שקדמה להגשת התביעה לבי� זו שלאחריה, מוצע התקופה שקדמה להגשת התביעה לבי� זו שלאחריה, מוצע 
לקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שכל תשלו� רטרואקטיבי אשר לקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שכל תשלו� רטרואקטיבי אשר לקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שכל תשלו� רטרואקטיבי אשר לקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שכל תשלו� רטרואקטיבי אשר 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_001.htm
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שי הצמדה למדד, שי הצמדה למדד, שי הצמדה למדד, שי הצמדה למדד, התובע זכאי לו לפי החוק ישול� בתוספת הפרהתובע זכאי לו לפי החוק ישול� בתוספת הפרהתובע זכאי לו לפי החוק ישול� בתוספת הפרהתובע זכאי לו לפי החוק ישול� בתוספת הפר
א� הוא משול� לאחר תו� חודש מלא אחד מהמועד שבו צרי/ א� הוא משול� לאחר תו� חודש מלא אחד מהמועד שבו צרי/ א� הוא משול� לאחר תו� חודש מלא אחד מהמועד שבו צרי/ א� הוא משול� לאחר תו� חודש מלא אחד מהמועד שבו צרי/ 

        היה להשתל�...היה להשתל�...היה להשתל�...היה להשתל�...
        

הנה כי כ� רואי� אנו, כי לגבי מבוטחי הביטוח הלאומי לא מצא המחוקק מקו� להגבלת     

א(ב) לחוק 297התקופה שבגינה ישולמו תגמולי עבר ב"שיעור מעודכ�", ומטע� זה נקבע בסעי� 

הפרשי הצמדה וכ/ ישמרו על ערכ�. כיצד קרה הדבר  ויישאשכל תשלומי העבר הביטוח הלאומי 

שלא נעשה כ� ג� לגבי נכי צה"ל, חר� היות� זכאי גמלה קטגוריאלית אשר החברה חבה לה� חוב 

איני מוצא הסבר להיפו/ יוצרות (תחיקתי) זה, הפוגע בעקרו� השוויו� ללא  מוסרי בשל תרומת�?

  תקנה. 

  

לחוק יסוד: כבוד האד� וחירותו נותר  10" שבסעי� שמירת הדיני�שמירת הדיני�שמירת הדיני�שמירת הדיני�נוכח פסקת "דא עקא,   

חוק הקצבאות על מכונו, והמעט שנותר לבית המשפט לעשות הוא לפרשו באופ� ההול� את 

נשמת אפו של נשמת אפו של נשמת אפו של נשמת אפו של תכליתו הסוציאלית של חוק הנכי�, מזה, ואת עקרו� השוויו�, המהווה את "

), מזה. 698, 693) 1, פ"ד כג(שר האוצרשר האוצרשר האוצרשר האוצרנ'  ברגמ�ברגמ�ברגמ�ברגמ� 98/69" (בג"1 המשטר החוקתי שלנו כולוהמשטר החוקתי שלנו כולוהמשטר החוקתי שלנו כולוהמשטר החוקתי שלנו כולו

(אשר נתנה במקרי� שה� לא הייתה תחולה פסיקתו המפורטת לעיל של בית הדי� הארצי לעבודה 

מגשימה ערכי יסוד אלה וראוי לאמצה.  �, נוכח הוראות המעבר שנקבעו בו) 19להוראות תיקו� 

חו� את הדברי� מנקודת מבטו של התובע א לחוק הקצבאות יש לב3אמור מעתה: בהתא� לסעי� 

ועל פי תוצאתה של ההתדיינות המשפטית. כנגזרת מכ/, לבית המשפט סמכות לפסוק כי הקצבה 

לחוק ג�  2המגיעה לתובע תשול� ב"שיעור מעודכ�" לתקופות ארוכות יותר מ� הקבוע בסעי� 

קתו של הנכה, ובלבד במקרה בו יסוד האיחור הנו בהתדיינות ממושכת, אשר בסופה הוכרה צד

  שהאחריות להתמשכות ההליכי� אינה מונחת לפתחו של הנכה.  

  

ה פרשנית זו בשולי הדברי� אוסי� כי אי� יסוד לטענתו של קצי� התגמולי�, לפיה עמד  

מרוקנת את חוק הקצבאות מתוכ�, שהרי הוראות החוק נותרות על כנ� במלוא עוצמת� בכל אות� 

לא תואר/ תקופת הזכאות במקרי� אלו,  .להתמשכות ההליכי� מקרי� שבה� אחראי התובע

א לחוק הקצבאות. כשאני לעצמי סבורני, כי ג� 3לקצבה ב"שיעור מעודכ�" מכוחו של סעי� 

סנקציה אחרונה זו של נגיסה בערכו הריאלי של הפיצוי אינה מידתית והא ראיה, שאינה מושתת 

  א זה חורג ממסגרת דיוננו. על מבוטחי הביטוח הלאומי, אלא שהעיסוק בנוש
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בענייננו, הייתה ועדת הערעורי� מודעת לסמכותה העקרונית להארי/ את תקופות הזכאות   .32

א לחוק הקצבאות ובהסתמ/ על הפסיקה שהזכרנו לעיל, 3לקבלת קצבה מעודכנת מכוחו של סעי� 

, ואז , ואז , ואז , ואז 1999199919991999ת ת ת ת חודשה רק בשנחודשה רק בשנחודשה רק בשנחודשה רק בשנ[המשיב] שהמקרה הנדו� הוא שונה בכ/, שתביעתו של שהמקרה הנדו� הוא שונה בכ/, שתביעתו של שהמקרה הנדו� הוא שונה בכ/, שתביעתו של שהמקרה הנדו� הוא שונה בכ/, שתביעתו של א/ סברה "

התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. אי� המדובר  בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. אי� המדובר  בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. אי� המדובר  בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז התקבלה תביעתו והוא החל לקבל תגמולי�. אי� המדובר  בהלי/ שאר/ במש/ כל השני� מאז 

בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוק...את בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוק...את בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוק...את בעקבות התמשכות ההלי/ יש מקו� לפסוק...את  מלחמת יו� כיפור עד ההכרעה בזכאותו... אשרמלחמת יו� כיפור עד ההכרעה בזכאותו... אשרמלחמת יו� כיפור עד ההכרעה בזכאותו... אשרמלחמת יו� כיפור עד ההכרעה בזכאותו... אשר

(ו) לחוק הנכי� ואינה 18קביעה זו מתעלמת מסעי� אלא ש". השיעור המעודכ� בגי� כל התקופההשיעור המעודכ� בגי� כל התקופההשיעור המעודכ� בגי� כל התקופההשיעור המעודכ� בגי� כל התקופה

ה פני� במהות תביעתו של המשיב וביו� הגשתה, כפי שרואה אות� הדי�. להל� אנסה מגל

להעמיד דברי� על מכונ�. בחינת המצב המשפטי לאשורו תוביל למסקנה, כי ההתדיינות בעניינו 

של המשיב הייתה ממושכת ביותר, שכ� שורשיה (הנורמטיביי�) נטועי� כבר ביו� שחרורו של 

. בהינתנה של התדיינות כה ממושכת, אשר המשיב אינו אחראי לה, 1973המשיב משירות בשנת 

א לחוק 3קיימת ג� קיימת הצדקה להארי/ את תקופת הזכאות לקצבה מעודכנת בהתא� לסעי� 

  הקצבאות. 

        

(א) לחוק הנכי� קובע את מועד תחילת זכאותו של נכה צה"ל לתגמולי� ליו� 18סעי�   .33

השחרור א� הגיש תביעה תו/ שנה ממועד זה, ובכל מקרה אחר ליו� הגשת התביעה. וזו לשונו 

  של הסעי�: 
  

תגמולי� המגיעי� לנכה ישולמו מיו� שחרורו של הנכה תגמולי� המגיעי� לנכה ישולמו מיו� שחרורו של הנכה תגמולי� המגיעי� לנכה ישולמו מיו� שחרורו של הנכה תגמולי� המגיעי� לנכה ישולמו מיו� שחרורו של הנכה     . (א). (א). (א). (א)18
א� הגיש א� הגיש א� הגיש א� הגיש     � � � � שגר� לנכותו שגר� לנכותו שגר� לנכותו שגר� לנכותו משירותו הצבאי, שבזמנו אירע המקרה משירותו הצבאי, שבזמנו אירע המקרה משירותו הצבאי, שבזמנו אירע המקרה משירותו הצבאי, שבזמנו אירע המקרה 

תביעה לתשלומי� אלה תו/ שנה אחת מיו� שחרורו; בכל מקרה תביעה לתשלומי� אלה תו/ שנה אחת מיו� שחרורו; בכל מקרה תביעה לתשלומי� אלה תו/ שנה אחת מיו� שחרורו; בכל מקרה תביעה לתשלומי� אלה תו/ שנה אחת מיו� שחרורו; בכל מקרה 
מיו� הגשת התביעה, זולת א� קבעה לכ/ הועדה מיו� הגשת התביעה, זולת א� קבעה לכ/ הועדה מיו� הגשת התביעה, זולת א� קבעה לכ/ הועדה מיו� הגשת התביעה, זולת א� קבעה לכ/ הועדה     � � � � אחר אחר אחר אחר 

        הרפואית תארי/ מאוחר יותר.הרפואית תארי/ מאוחר יותר.הרפואית תארי/ מאוחר יותר.הרפואית תארי/ מאוחר יותר.
        

לגבי נכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי שכלי נבצר מעמו להגיש תביעה במועד שחרורו, נקבע 

  �:(ו) לחוק הנכי� כדלקמ18בסעי� 

        
(ו) לנכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו לא הגיש תביעה (ו) לנכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו לא הגיש תביעה (ו) לנכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו לא הגיש תביעה (ו) לנכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו לא הגיש תביעה 
לתגמולי� אלא כעבור הזמ� הקבוע בסעי� קט� (א) ולאחר לתגמולי� אלא כעבור הזמ� הקבוע בסעי� קט� (א) ולאחר לתגמולי� אלא כעבור הזמ� הקבוע בסעי� קט� (א) ולאחר לתגמולי� אלא כעבור הזמ� הקבוע בסעי� קט� (א) ולאחר 

ישולמו התגמולי� החל מיו� שחרורו ישולמו התגמולי� החל מיו� שחרורו ישולמו התגמולי� החל מיו� שחרורו ישולמו התגמולי� החל מיו� שחרורו     � � � � שנתמנה לו אפוטרופוס שנתמנה לו אפוטרופוס שנתמנה לו אפוטרופוס שנתמנה לו אפוטרופוס 
של הנכה משירותו הצבאי א� הגיש האפוטרופוס את התביעה של הנכה משירותו הצבאי א� הגיש האפוטרופוס את התביעה של הנכה משירותו הצבאי א� הגיש האפוטרופוס את התביעה של הנכה משירותו הצבאי א� הגיש האפוטרופוס את התביעה 

מולי� מולי� מולי� מולי� תו/ שנה מיו� שנתמנה; בכל מקרה אחר ישולמו התגתו/ שנה מיו� שנתמנה; בכל מקרה אחר ישולמו התגתו/ שנה מיו� שנתמנה; בכל מקרה אחר ישולמו התגתו/ שנה מיו� שנתמנה; בכל מקרה אחר ישולמו התג
מיו� שהגיש האפוטרופוס את התביעה, אול� רשאי קצי� מיו� שהגיש האפוטרופוס את התביעה, אול� רשאי קצי� מיו� שהגיש האפוטרופוס את התביעה, אול� רשאי קצי� מיו� שהגיש האפוטרופוס את התביעה, אול� רשאי קצי� 
התגמולי� להורות שהתגמולי� ישולמו ממועד מוקד� יותר התגמולי� להורות שהתגמולי� ישולמו ממועד מוקד� יותר התגמולי� להורות שהתגמולי� ישולמו ממועד מוקד� יותר התגמולי� להורות שהתגמולי� ישולמו ממועד מוקד� יותר 

        ובלבד שלא יקד� למועד השחרור.ובלבד שלא יקד� למועד השחרור.ובלבד שלא יקד� למועד השחרור.ובלבד שלא יקד� למועד השחרור.
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(ו) 18כזכור, בענייננו קבע קצי� התגמולי� תחילה, כי אי� להחיל על המשיב את סעי�   .34

זו, באמצעות בנו שסייע לו, התקבל (ע"נ  לחוק הנכי�, א/ ערעור שהגיש המשיב על החלטה

, כי תביעתו של המשיב 18/4/10), תו/ שנקבע על ידי ועדת הערעורי�, בהחלטתה מיו� 409/08

הוגשה באיחור רק בשל כ/ שלא היה מסוגל להגישה קוד� לכ� עקב מצבו הנפשי הקשור 

שממנה סבל המשיב  לקורותיו במלחמת יו� כיפור. בתו/ כ/ סקרה הועדה את המצוקה המתמדת

במש/ שלושה עשורי�, ואת המחיר הכבד ששלמו הוא ובני משפחתו בשל כ/: המשיב לא הצליח 

עקב מצבו הנפשי לעבוד באופ� סדיר ולפרנס את המשפחה, ונושי� ומעקלי ההוצאה לפועל היו 

ו� ); המשיב היה נתו� בדיכא36�38מתדפקי� על דלת הבית ונוטלי� את הרהיטי� (ש�, פסקאות 

תמידי, כאשר סירובו של קצי� התגמולי� להכיר בו כנכה בשל התיישנות (קוד� להחלטה משנת 

); המשיב התקשה לקבל בכוחות 31) העמיק את המשבר והחמיר את מצבו (ש�, פסקה 2000

עצמו החלטות בכל תחומי החיי�, לרבות בתחומי העיסוק והמשפחה, והיה אפו� בחרדות, 

...היוזמה לפנות שוב ...היוזמה לפנות שוב ...היוזמה לפנות שוב ...היוזמה לפנות שוב ). כפועל יוצא מכ/, "32�34סיביות (ש�, פסקאות בתחושות חוסר אוני� ופ

לקצי� התגמולי�, שכבר דחה אותו פע� אחת, לא  עלתה בקנה אחד ע� מחלתו שגרמה לו לקצי� התגמולי�, שכבר דחה אותו פע� אחת, לא  עלתה בקנה אחד ע� מחלתו שגרמה לו לקצי� התגמולי�, שכבר דחה אותו פע� אחת, לא  עלתה בקנה אחד ע� מחלתו שגרמה לו לקצי� התגמולי�, שכבר דחה אותו פע� אחת, לא  עלתה בקנה אחד ע� מחלתו שגרמה לו 

לדיכאו�, חרדה חוסר יוזמה ופסיביות, כאשר על מנת להתמודד ע� קצי� התגמולי� צרי/ היה לדיכאו�, חרדה חוסר יוזמה ופסיביות, כאשר על מנת להתמודד ע� קצי� התגמולי� צרי/ היה לדיכאו�, חרדה חוסר יוזמה ופסיביות, כאשר על מנת להתמודד ע� קצי� התגמולי� צרי/ היה לדיכאו�, חרדה חוסר יוזמה ופסיביות, כאשר על מנת להתמודד ע� קצי� התגמולי� צרי/ היה 

" (ש�, ת� לו את הכוחות להתמודד ע� המאבק הצפוי לות� לו את הכוחות להתמודד ע� המאבק הצפוי לות� לו את הכוחות להתמודד ע� המאבק הצפוי לות� לו את הכוחות להתמודד ע� המאבק הצפוי לוכוחות שלא היו לו עד שבא בנו הבכור ונכוחות שלא היו לו עד שבא בנו הבכור ונכוחות שלא היו לו עד שבא בנו הבכור ונכוחות שלא היו לו עד שבא בנו הבכור ונ

). על יסוד� של קביעות אלו הכירה הועדה בזכאותו של המשיב החל מיו� שחרורו ביו� 41פסקה 

. קצי� התגמולי� מא� להשלי� ע� ההחלטה וערער עליה לבית המשפט המחוזי (ע"א 12/11/73

קביעתה של ועדת הערעורי�, לפיה זכאי מחק את ערעורו.  2011), א/ במר1 27221�05�10ת"א 

  (ו) לחוק למ� שחרורו הפכה, אפוא, לחלוטה. 18המשיב לתגמולי� בהתא� לסעי� 

  

(ו) לחוק הנכי� משלי/ 18ביסוס זכותו של המשיב לתגמולי עבר על אדניו של סעי�   .35

ה בע"א במישרי� על אופ� חישוב  התגמולי� בהתא� לחוק הקצבאות, שכ� בהתא� להלכה שנפסק

), דינו של נכה שלקה בנפשו שונה 1993( 478) 2, פ"ד מז(יצחק ממ�יצחק ממ�יצחק ממ�יצחק ממ�    נ'קצי� התגמולי� קצי� התגמולי� קצי� התגמולי� קצי� התגמולי�  1597/92

מדינו של כל נכה אחר במוב� זה, שיש לראות את יו� שחרורו מצה"ל כיו� שבו התמנה לו 

ה� בחוק הנכי� ה� בחוק  –" יו� הגשת התביעהיו� הגשת התביעהיו� הגשת התביעהיו� הגשת התביעהאפוטרופוס ובהמש/ לכ/ יש לקבוע את "

אופ� יחסי ליו� מינויו של האפוטרופוס. בשל חשיבות�, נביא את הדברי� כלשונ� ב �הקצבאות 

  ): 495(ש�, בעמ' 
  

(א) בו, (א) בו, (א) בו, (א) בו, �18181818 � � � (ו) ו(ו) ו(ו) ו(ו) ו18181818אשר לחוק הנכי�, מדברי� אנו בהוראות סעי� אשר לחוק הנכי�, מדברי� אנו בהוראות סעי� אשר לחוק הנכי�, מדברי� אנו בהוראות סעי� אשר לחוק הנכי�, מדברי� אנו בהוראות סעי� 
לעניינו לעניינו לעניינו לעניינו     � � � � דומה: באריכות יתר דומה: באריכות יתר דומה: באריכות יתר דומה: באריכות יתר     � � � � וכפי שהסברנו בדברינו באריכות וכפי שהסברנו בדברינו באריכות וכפי שהסברנו בדברינו באריכות וכפי שהסברנו בדברינו באריכות 

של נכה אשר מחלת נפש מנעה אותו מהגיש תביעתו לגמלאות של נכה אשר מחלת נפש מנעה אותו מהגיש תביעתו לגמלאות של נכה אשר מחלת נפש מנעה אותו מהגיש תביעתו לגמלאות של נכה אשר מחלת נפש מנעה אותו מהגיש תביעתו לגמלאות 
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במועד, רואי� את יו� מינוי אפוטרופסו כיו� שחרורו משירות. במועד, רואי� את יו� מינוי אפוטרופסו כיו� שחרורו משירות. במועד, רואי� את יו� מינוי אפוטרופסו כיו� שחרורו משירות. במועד, רואי� את יו� מינוי אפוטרופסו כיו� שחרורו משירות. 
על דר/ זה נפרש ג� את צירו� התיבות "יו� התביעה" בחוק על דר/ זה נפרש ג� את צירו� התיבות "יו� התביעה" בחוק על דר/ זה נפרש ג� את צירו� התיבות "יו� התביעה" בחוק על דר/ זה נפרש ג� את צירו� התיבות "יו� התביעה" בחוק 

"יו� הגשת התביעה"): כש� "יו� הגשת התביעה"): כש� "יו� הגשת התביעה"): כש� "יו� הגשת התביעה"): כש� הקצבאות (וכניסוחו בחוק הנכי�: הקצבאות (וכניסוחו בחוק הנכי�: הקצבאות (וכניסוחו בחוק הנכי�: הקצבאות (וכניסוחו בחוק הנכי�: 
    � � � � לעניינו של נכה חולה נפש לעניינו של נכה חולה נפש לעניינו של נכה חולה נפש לעניינו של נכה חולה נפש     � � � � שיו� הגשת התביעה בחוק הנכי� שיו� הגשת התביעה בחוק הנכי� שיו� הגשת התביעה בחוק הנכי� שיו� הגשת התביעה בחוק הנכי� 

ייקבע ביחסו ליו� מינוי האפוטרופוס, כ/ די� "יו� התביעה" ייקבע ביחסו ליו� מינוי האפוטרופוס, כ/ די� "יו� התביעה" ייקבע ביחסו ליו� מינוי האפוטרופוס, כ/ די� "יו� התביעה" ייקבע ביחסו ליו� מינוי האפוטרופוס, כ/ די� "יו� התביעה" 
בחוק הקצבאות, שמקומו על ציר הזמ� יהיה א� הוא ביחסו ליו� בחוק הקצבאות, שמקומו על ציר הזמ� יהיה א� הוא ביחסו ליו� בחוק הקצבאות, שמקומו על ציר הזמ� יהיה א� הוא ביחסו ליו� בחוק הקצבאות, שמקומו על ציר הזמ� יהיה א� הוא ביחסו ליו� 
מינוי האפוטרופוס. כ/, למשל, בעניינו של נכה חולה נפש מינוי האפוטרופוס. כ/, למשל, בעניינו של נכה חולה נפש מינוי האפוטרופוס. כ/, למשל, בעניינו של נכה חולה נפש מינוי האפוטרופוס. כ/, למשל, בעניינו של נכה חולה נפש 

טרופוס שבע שני� לאחר שנשתחרר משירות, טרופוס שבע שני� לאחר שנשתחרר משירות, טרופוס שבע שני� לאחר שנשתחרר משירות, טרופוס שבע שני� לאחר שנשתחרר משירות, שנתמנה לו אפושנתמנה לו אפושנתמנה לו אפושנתמנה לו אפו
והאפוטרופוס הגיש תביעתו לתגמולי� מחצית השנה לאחר והאפוטרופוס הגיש תביעתו לתגמולי� מחצית השנה לאחר והאפוטרופוס הגיש תביעתו לתגמולי� מחצית השנה לאחר והאפוטרופוס הגיש תביעתו לתגמולי� מחצית השנה לאחר 

כ/ כ/ כ/ כ/     � � � � מינויו. הואיל ויו� מינוי האפוטרופוס הוא כיו� השחרור מינויו. הואיל ויו� מינוי האפוטרופוס הוא כיו� השחרור מינויו. הואיל ויו� מינוי האפוטרופוס הוא כיו� השחרור מינויו. הואיל ויו� מינוי האפוטרופוס הוא כיו� השחרור 
לימדנו חוק הנכי�, וזו הנורמה שאנו נושאי� עמנו במסענו מחוק לימדנו חוק הנכי�, וזו הנורמה שאנו נושאי� עמנו במסענו מחוק לימדנו חוק הנכי�, וזו הנורמה שאנו נושאי� עמנו במסענו מחוק לימדנו חוק הנכי�, וזו הנורמה שאנו נושאי� עמנו במסענו מחוק 

רואי� את תביעת האפוטרופוס כמו רואי� את תביעת האפוטרופוס כמו רואי� את תביעת האפוטרופוס כמו רואי� את תביעת האפוטרופוס כמו     � � � � הנכי� אל חוק הקצבאות הנכי� אל חוק הקצבאות הנכי� אל חוק הקצבאות הנכי� אל חוק הקצבאות 
גשה מחצית השנה לאחר השחרור משירות, והוא "יו� הגשת גשה מחצית השנה לאחר השחרור משירות, והוא "יו� הגשת גשה מחצית השנה לאחר השחרור משירות, והוא "יו� הגשת גשה מחצית השנה לאחר השחרור משירות, והוא "יו� הגשת הוהוהוהו

התביעה" לעניינו. אשר לשאר שבע השני�, מסקנה מתבקשת התביעה" לעניינו. אשר לשאר שבע השני�, מסקנה מתבקשת התביעה" לעניינו. אשר לשאר שבע השני�, מסקנה מתבקשת התביעה" לעניינו. אשר לשאר שבע השני�, מסקנה מתבקשת 
מעצמה היא, כי רואי� אות� כמו באו לאחר יו� התביעה. ואשר מעצמה היא, כי רואי� אות� כמו באו לאחר יו� התביעה. ואשר מעצמה היא, כי רואי� אות� כמו באו לאחר יו� התביעה. ואשר מעצמה היא, כי רואי� אות� כמו באו לאחר יו� התביעה. ואשר 

לחוק הקצבאות נאמר, כי בתביעתו לגמלאות תחול על לחוק הקצבאות נאמר, כי בתביעתו לגמלאות תחול על לחוק הקצבאות נאמר, כי בתביעתו לגמלאות תחול על לחוק הקצבאות נאמר, כי בתביעתו לגמלאות תחול על 2 לסעי� לסעי� לסעי� לסעי� 
דברת דברת דברת דברת המהמהמהמ    � � � � (א) לחוק הקצבאות (א) לחוק הקצבאות (א) לחוק הקצבאות (א) לחוק הקצבאות 2222אות� שבע שני� הוראת סעי� אות� שבע שני� הוראת סעי� אות� שבע שני� הוראת סעי� אות� שבע שני� הוראת סעי� 

(ב) בו, (ב) בו, (ב) בו, (ב) בו, 2222ואילו הוראת סעי� ואילו הוראת סעי� ואילו הוראת סעי� ואילו הוראת סעי�     � � � � בתקופה שלאחר יו� התביעה בתקופה שלאחר יו� התביעה בתקופה שלאחר יו� התביעה בתקופה שלאחר יו� התביעה 
שעניינה התקופה שקדמה ליו� התביעה, תחול על מחצית השנה שעניינה התקופה שקדמה ליו� התביעה, תחול על מחצית השנה שעניינה התקופה שקדמה ליו� התביעה, תחול על מחצית השנה שעניינה התקופה שקדמה ליו� התביעה, תחול על מחצית השנה 

        מאז מינוי האפוטרופוס ועד להגשת התביעה בפועל.מאז מינוי האפוטרופוס ועד להגשת התביעה בפועל.מאז מינוי האפוטרופוס ועד להגשת התביעה בפועל.מאז מינוי האפוטרופוס ועד להגשת התביעה בפועל.
  

לאחר שחלה בסכיזופרניה ומאז  3/8/74באותה פרשה השתחרר יצחק ממ� מצה"ל ביו�   .36

על ידי אביו, שא� מונה לו  1979לחולי נפש. תביעתו הוגשה בשנת  אושפז מעת לעת בבית חולי�

כאפוטרופוס. בסופה של ההתדיינות הוכר יצחק כנכה צה"ל ונקבע כי הוא זכאי לתגמולי� החל 

מיו� שחרורו. השאלה שהתעוררה הייתה כיצד יחושבו התגמולי� המגיעי� לו בגי� התקופה 

רואי� את רואי� את רואי� את רואי� את . נוכח האמור לעיל נקבע, כי "13/3/79ועד הגשת התביעה ביו�  3/8/74שמיו� 

התביעה כמו הוגשה ביו� השחרור, והוא 'יו� התביעה' לעניינו של חוק הקצבאות. על דר/ זה התביעה כמו הוגשה ביו� השחרור, והוא 'יו� התביעה' לעניינו של חוק הקצבאות. על דר/ זה התביעה כמו הוגשה ביו� השחרור, והוא 'יו� התביעה' לעניינו של חוק הקצבאות. על דר/ זה התביעה כמו הוגשה ביו� השחרור, והוא 'יו� התביעה' לעניינו של חוק הקצבאות. על דר/ זה 

יימצא לנו, כי תקופת השני� שחלפה בי� יו� שחרורו של יצחק משירות לבי� יו� מינויו של יימצא לנו, כי תקופת השני� שחלפה בי� יו� שחרורו של יצחק משירות לבי� יו� מינויו של יימצא לנו, כי תקופת השני� שחלפה בי� יו� שחרורו של יצחק משירות לבי� יו� מינויו של יימצא לנו, כי תקופת השני� שחלפה בי� יו� שחרורו של יצחק משירות לבי� יו� מינויו של 

� שלאחר יו� התביעה. ממילא תחול � שלאחר יו� התביעה. ממילא תחול � שלאחר יו� התביעה. ממילא תחול � שלאחר יו� התביעה. ממילא תחול רואי� אותה (על דר/ הפיקציה) כתקופת שנירואי� אותה (על דר/ הפיקציה) כתקופת שנירואי� אותה (על דר/ הפיקציה) כתקופת שנירואי� אותה (על דר/ הפיקציה) כתקופת שני    ––––האפוטרופוס האפוטרופוס האפוטרופוס האפוטרופוס 

" (ש�, (ב) לאותו חוק(ב) לאותו חוק(ב) לאותו חוק(ב) לאותו חוק2222(א) לחוק הקצבאות, להבדילה מהוראת סעי� (א) לחוק הקצבאות, להבדילה מהוראת סעי� (א) לחוק הקצבאות, להבדילה מהוראת סעי� (א) לחוק הקצבאות, להבדילה מהוראת סעי� 2222על שני� אלו הוראת סעי� על שני� אלו הוראת סעי� על שני� אלו הוראת סעי� על שני� אלו הוראת סעי� 

). כפועל יוצא מכ/, זוכה יצחק בקצבה ב"שיעור מעודכ�" עבור תקופת העבר כולה 496בעמ' 

 5 �ת העבר הייתה בת כשני�). במאמר מוסגר יצוי�, כי נוכח העובדה שתקופ 10(שלא עלתה על 

א לחוק הקצבאות, העומדת 3שני� בלבד, לא נדרש בית המשפט לסוגיית פרשנותו של סעי� 

  במוקד הדיו� כא�. 
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עתה נחזור אל העניי� שלפנינו: תביעתו של המשיב, שבסופה זכה להכרה בהתא� לסעי�   .37

ותו כמי שמונה למשיב שיש לרא –(ו) לחוק הנכי�, הוגשה לקצי� התגמולי� באמצעות בנו 18

, יש לראות את התביעה כמו הוגשה ביו� ממ�ממ�ממ�ממ�. אול� בהתא� להלכת 1999בשנת  –כאפוטרופוס 

" ה� לצור/ חוק הקצבאות ה� לצור/ יו� התביעהיו� התביעהיו� התביעהיו� התביעה, הוא "1973שחרורו של המשיב מצה"ל בשנת 

לבי� יו�  1973חוק הנכי�. את תקופת השני� שחלפה בי� יו� שחרורו של המשיב משירות בשנת 

, אשר חלה שלאחר יו� התביעה, רואי�, אפוא, כתקופת שני� 1999מינוי האפוטרופוס בשנת 

במלואו ג� על קצי�  (א) לחוק הקצבאות. יוטע�, כי הל/ חשיבה זה מקובל2עליה הוראת סעי� 

 �1973השני�  10התגמולי�, שהרי הוא זיכה את המשיב בקצבה ב"שיעור מעודכ�" בגי� תקופת 

. אול�, כנגזרת מהאמור לעיל יש להוסי� ולקבוע, כי החלטתה של ועדת הערעורי�, שבה 1983

כה (ו) לחוק הנכי�, חתמה התדיינות שאר18הוכרה זכאותו של המשיב לקצבה בהתא� לסעי� 

בעיני הדי� קרוב לארבעה עשורי�: החל מהגשת התביעה (הנורמטיבית) ע� שחרורו של המשיב 

. קשה להעלות על הדעת 18/4/10, וכלה בהחלטת ההכרה מיו� 12/11/73מהשירות ביו� 

)  ארכה ההתדיינות 30שנסקרה לעיל (בפסקה איס� איס� איס� איס� התדיינות ממושכת מזו. כ/, לדוגמא, בפרשת 

ינת� שהמשיב אינו אחראי ולו במקצת לחלו� הזמ�, מדובר במקרה מובהק שבו שני�. בה 20"רק" 

א לחוק הקצבאות, ולפסוק כי 3ראוי לעשות שימוש בסמכות המוקנית לבית המשפט בסעי� 

. היינו, בעד 1973הקצבה תשול� למשיב ב"שיעור מעודכ�" למ� "יו� הגשת התביעה" בשנת 

  התקופה כולה. 

  

י� טע�, כי הכרה בזכותו של המשיב לקבל קצבה ב"שיעור מעודכ�" ב"כ  קצי� התגמול  .38

(ו) לחוק הנכי� מעל המידה הראויה. 18בגי� כל תקופת הזכאות מותחת את גבולותיו של סעי� 

קצי� קצי� קצי� קצי� נ'  פלוניפלוניפלוניפלוני 1221/14לאישוש הטענה הפנה להערתו של כב' השופט רובינשטיי� ברע"א 

א חריג בנו� חקיקה סוציאלית זו, ולפי מדיניות א חריג בנו� חקיקה סוציאלית זו, ולפי מדיניות א חריג בנו� חקיקה סוציאלית זו, ולפי מדיניות א חריג בנו� חקיקה סוציאלית זו, ולפי מדיניות (ו) הו(ו) הו(ו) הו(ו) הו18181818סעי� סעי� סעי� סעי� ), לפיה "16/3/14( התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�

". אלא שיפוטית ראויה ומצוות השכל הישר אי� גבולותיו יכולי� להתרחב ולהימתח עד בלי דישיפוטית ראויה ומצוות השכל הישר אי� גבולותיו יכולי� להתרחב ולהימתח עד בלי דישיפוטית ראויה ומצוות השכל הישר אי� גבולותיו יכולי� להתרחב ולהימתח עד בלי דישיפוטית ראויה ומצוות השכל הישר אי� גבולותיו יכולי� להתרחב ולהימתח עד בלי די

לתבחיני� לתבחיני� לתבחיני� לתבחיני� שעיו� בהקשר� הכולל של דברי כב' השופט רובינשטיי� מלמד, כי ה� התייחסו א/ 

מאופ� מובהק ממצב נפשי מאופ� מובהק ממצב נפשי מאופ� מובהק ממצב נפשי מאופ� מובהק ממצב נפשי ע סובל "(ו), המכווני� למצב בו התוב18שנקבעו בסעי�  המהותיי�המהותיי�המהותיי�המהותיי�

". הערתו של כב' השופט רובינשטיי� אינה אומרת שאינו מאפשר לו לעמוד על זכויותיו במועדשאינו מאפשר לו לעמוד על זכויותיו במועדשאינו מאפשר לו לעמוד על זכויותיו במועדשאינו מאפשר לו לעמוד על זכויותיו במועד

אלא שלא ראוי להרחיב תבחיני� מהותיי� אלה מעל המידה ומכא� ג� קביעתו המסכמת, כי 

ו של החריג. ו של החריג. ו של החריג. ו של החריג. בנדוננו, הועדה ובית המשפט המחוזי, קבעו כי במובהק אי� המבקש בא בגדרבנדוננו, הועדה ובית המשפט המחוזי, קבעו כי במובהק אי� המבקש בא בגדרבנדוננו, הועדה ובית המשפט המחוזי, קבעו כי במובהק אי� המבקש בא בגדרבנדוננו, הועדה ובית המשפט המחוזי, קבעו כי במובהק אי� המבקש בא בגדר"

בקביעות עובדתיות אלו, שניתנו בי� היתר על יסוד חוות דעת מומחי�, חוששני כי אי� נית� בקביעות עובדתיות אלו, שניתנו בי� היתר על יסוד חוות דעת מומחי�, חוששני כי אי� נית� בקביעות עובדתיות אלו, שניתנו בי� היתר על יסוד חוות דעת מומחי�, חוששני כי אי� נית� בקביעות עובדתיות אלו, שניתנו בי� היתר על יסוד חוות דעת מומחי�, חוששני כי אי� נית� 

החלטתה החלוטה של ועדת ". פני הדברי� בענייננו שוני� בתכלית, שהרי נוכח להתערבלהתערבלהתערבלהתערב
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נקודת המוצא לדיו� היא, כי מצבו הנפשי של המשיב מקיי� כדבעי את תבחיניו  הערעורי�

(ו) לחוק, וזאת מבלי שיש צור/ להרחיב� או למתוח את גבולותיה�. בי� 18של סעי� המהותיי� 

א לחוק הקצבאות קצבה מעודכנת, המגשימה 3הכרה בזכותו של המשיב לקבל מכוחו של סעי� 

עלו להגנת המדינה, לבי� הרחבה ואת עקרו� השוויו� והמבטאת את הכרת התודה של החברה לפ

  (ו) לחוק, אי� אפוא ולא כלו�.  18ני� שנקבעו בסעי� לא ראויה של גבולות התבחי

  

לסיו� נקודה זו לא למותר להטעי�, כי כל אופ� חישוב אחר של קצבאות העבר המגיעות   .39

(ו) לחוק הנכי�, 18למשיב, אשר יתעל� ממצבו החריג שבעטיו הוכרה זכאותו בהתא� לסעי� 

לאומי (כפי שהוסבר בהרחבה לעיל), יפלה את המשיב לרעה לא רק ביחס למבוטחי הביטוח ה

ברינו נטול, לדוגמא, חייל אלא ג� בהשוואה לחיילי� אחרי� שלא לקו בנפש�. לצור/ המחשת ד

, שלא מנעה ממנו להגיש יתבמלחמת יו� כיפור נכות אורטופד לו בזמ� ועקב שירותו שנגרמה

. נניח כי ההתדיינות בעניינו של אותו חייל הייתה רבת תהפוכות והתמשכה 1973תביעה בשנת 

. בהתא� להלכה הפסוקה שסקרנו למעלה, ובהינת� 2010שני� רבות עד שזכה להכרה בשנת 

נת לכל התדיינות ארוכה שאי� אותו חייל אחראי לה, שבסופה הוכרה צדקתו, יזכה בקצבה מעודכ

א לחוק הקצבאות. איני רואה כל הבדל ענייני בי� אותו חייל לבי� 3התקופה מכוחו של סעי� 

שניה� כאחד לא ישנו על זכויותיה� והגישו את תביעותיה� מיד כשהיה באפשרות� המשיב: 

לעשות כ�; שניה� התמודדו במש/ שני� בטר� הוכרה זכאות� לתשלו� תגמולי עבר, האחד בבית 

שני ע� מחלתו הנפשית שנגרמה בזמ� ועקב שירותו; בשני המקרי� לא היו התובעי� המשפט וה

אחראי� להתמודדות הממושכת, אלא היא נכפתה עליה�; הדי� עצמו משווה בי� יו� הגשת 

תביעותיה� של השניי�, ונראה שלא בכדי. אכ�, עקרו� השוויו� מחייב התייחסות שווה למי שאי� 

מקו� מקו� מקו� מקו� חי� ביניה�, וכבר הוטע� לא אחת על ידי בתי המשפט, כי "שוני רלוונטי המצדיק להב

שמדובר באוכלוסיית נכי� שפגיעת� נגרמה בשירות הצבא ועקב השירות, מקבל עקרו� השוויו� שמדובר באוכלוסיית נכי� שפגיעת� נגרמה בשירות הצבא ועקב השירות, מקבל עקרו� השוויו� שמדובר באוכלוסיית נכי� שפגיעת� נגרמה בשירות הצבא ועקב השירות, מקבל עקרו� השוויו� שמדובר באוכלוסיית נכי� שפגיעת� נגרמה בשירות הצבא ועקב השירות, מקבל עקרו� השוויו� 

יתר... כל חייל שווה לחברו... יסוד השוויו�... משתק� בהחלת ער/ השוויו� יתר... כל חייל שווה לחברו... יסוד השוויו�... משתק� בהחלת ער/ השוויו� יתר... כל חייל שווה לחברו... יסוד השוויו�... משתק� בהחלת ער/ השוויו� יתר... כל חייל שווה לחברו... יסוד השוויו�... משתק� בהחלת ער/ השוויו� � � � � משקל ומשמעותמשקל ומשמעותמשקל ומשמעותמשקל ומשמעות

ו בשירות הצבאי ובעטיו. מורשת השוויו� ... חלה, ו בשירות הצבאי ובעטיו. מורשת השוויו� ... חלה, ו בשירות הצבאי ובעטיו. מורשת השוויו� ... חלה, ו בשירות הצבאי ובעטיו. מורשת השוויו� ... חלה, בדר/ הענקת זכויות הניתנות לאלה שנפגעבדר/ הענקת זכויות הניתנות לאלה שנפגעבדר/ הענקת זכויות הניתנות לאלה שנפגעבדר/ הענקת זכויות הניתנות לאלה שנפגע

קצי� קצי� קצי� קצי�  7678/98רע"א  � " ביסודה, ג� בתשתית זכויותיו של הנכה לתשלומי תגמולי� מ� המדינהביסודה, ג� בתשתית זכויותיו של הנכה לתשלומי תגמולי� מ� המדינהביסודה, ג� בתשתית זכויותיו של הנכה לתשלומי תגמולי� מ� המדינהביסודה, ג� בתשתית זכויותיו של הנכה לתשלומי תגמולי� מ� המדינה

קצי� קצי� קצי� קצי� נ'  מאירמאירמאירמאיר 8373/96רע"א ; כ� ראו 21), פסקה 21.6.2011( גלעד דוקטוריגלעד דוקטוריגלעד דוקטוריגלעד דוקטורינ'  התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�

). בבואנו להכריע בעניינו של המשיב ושל אחרי� כמותו, 2003( 952, 931) 1(, פ"ד נזהתגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�

  לא נית� שלא לייחס לעקרונות יסוד אלה את מלוא המשקל הראוי. 

  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%208373/96&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%208373/96&Pvol=��
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כבר נאמר כי לאחר הדיו� בערעור חזר בו קצי� התגמולי� מהטענה כי אי� לפסוק הפרשי   .40

צמדה וריבית מיו� פסק הדי�, וטוב שעשה כ�, שהרי מאותו יו� ואיל/ מדובר בחוב פסוק, שאי� ה

  הצדקה להעניק לגביו לקצי� התגמולי� מעמד שונה מזה שיש לכל בעל די� אחר. 

  

        סו� דברסו� דברסו� דברסו� דבר  

  

נוכח כל המקוב1 לעיל אציע לחבריי לבטל את החלטת ועדת הערעורי� לחייב את קצי�   .41

  התגמולי� בתשלו� הפרשי הצמדה על תשלומי העבר. 

  

את תקופת זכאותו של  � א לחוק הקצבאות 3מכוחו של סעי�  � בה בעת אציע להארי/ 

להעמידה על ) לחוק הקצבאות, ו3(א)(2המשיב לקצבה ב"שיעור מעודכ�" הנקובה בסעי� 

(מועד  18/4/10. חישוב המגיע למשיב ייעשה ליו� 12/2/98ועד ליו�  12/11/73התקופה שמיו� 

החלטת הועדה שהכירה בזכאות המשיב לתגמולי העבר), כאשר כ"שיעור מעודכ�" ישמש שיעור 

ישא החוב יועד התשלו� בפועל  18/4/10. החל מיו� 2010הקצבה שהיה בתוק� בחודש מר1 

הפרשי הצמדה וריבית כחוק. מהמגיע למשיב בעקבות פסק דיננו זה ינוכו, כמוב�, הפסוק 

  ופה הנ"ל, א� ה� משוערכי� כאמור.הסכומי� שכבר שולמו למשיב בגי� התק

  

  2.  35,400כמו כ� ישל� קצי� התגמולי� למשיב את הוצאות הערעור בס/ 

  

  
  יצחק ענבר, שופט

  

        ::::השופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבח

  

לי� ילכל האמור בפסק דינו של חברי השופט י' ענבר ומבקשת להוסי� מהנני מסכימה 

        מספר:

  

הג� שמדינת ישראל מעניקה לנכי צה"ל, יתומיו ואלמנותיו הטבות שונות לה� לא   .1

"...ההבחנה בי� נכי תאונות עבודה לבי� הנכי� "...ההבחנה בי� נכי תאונות עבודה לבי� הנכי� "...ההבחנה בי� נכי תאונות עבודה לבי� הנכי� "...ההבחנה בי� נכי תאונות עבודה לבי� הנכי� זוכי� הנכי� מהמגזרי� האחרי�: 
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המשתייכי� לקבוצה השנייה נעשית על רקע תחושת החובה המוסרית של החברה המשתייכי� לקבוצה השנייה נעשית על רקע תחושת החובה המוסרית של החברה המשתייכי� לקבוצה השנייה נעשית על רקע תחושת החובה המוסרית של החברה המשתייכי� לקבוצה השנייה נעשית על רקע תחושת החובה המוסרית של החברה 

אכ�, מדינת ישראל רשאית לפרוע את אכ�, מדינת ישראל רשאית לפרוע את אכ�, מדינת ישראל רשאית לפרוע את אכ�, מדינת ישראל רשאית לפרוע את הישראלית כלפי לוחמיה ומגניה (נכי צה"ל)... הישראלית כלפי לוחמיה ומגניה (נכי צה"ל)... הישראלית כלפי לוחמיה ומגניה (נכי צה"ל)... הישראלית כלפי לוחמיה ומגניה (נכי צה"ל)... 

חובה מוסרית זו היא חובה מוסרית זו היא חובה מוסרית זו היא חובה מוסרית זו היא     חובה המוסרי כלפי אוכלוסיות שנטלו חלק בתקומתה ובהגנתה...חובה המוסרי כלפי אוכלוסיות שנטלו חלק בתקומתה ובהגנתה...חובה המוסרי כלפי אוכלוסיות שנטלו חלק בתקומתה ובהגנתה...חובה המוסרי כלפי אוכלוסיות שנטלו חלק בתקומתה ובהגנתה...

סיבות המקרה, את ההבחנה בי� קצבת נכי סיבות המקרה, את ההבחנה בי� קצבת נכי סיבות המקרה, את ההבחנה בי� קצבת נכי סיבות המקרה, את ההבחנה בי� קצבת נכי בבחינת שוני רלבנטי, שיש בו כדי להצדיק, בנבבחינת שוני רלבנטי, שיש בו כדי להצדיק, בנבבחינת שוני רלבנטי, שיש בו כדי להצדיק, בנבבחינת שוני רלבנטי, שיש בו כדי להצדיק, בנ

ארגו� ארגו� ארגו� ארגו�  5304/02[בג"1 " עבודה לבי� התמלוגי� המשתלמי� במסגרת הקבוצה השנייהעבודה לבי� התמלוגי� המשתלמי� במסגרת הקבוצה השנייהעבודה לבי� התמלוגי� המשתלמי� במסגרת הקבוצה השנייהעבודה לבי� התמלוגי� המשתלמי� במסגרת הקבוצה השנייה

היא  המוזכר ע"י השופט ענבר], נוהגת נפגעי תאונות עבודה ואח' נ' כנסת ישראל,נפגעי תאונות עבודה ואח' נ' כנסת ישראל,נפגעי תאונות עבודה ואח' נ' כנסת ישראל,נפגעי תאונות עבודה ואח' נ' כנסת ישראל,

  עת עסקינ� בתשלו� קצבאותיה� המשתלמות באיחור.להפלות�, באורח בלתי מוב�, 

  

וד אזרח מ� השורה, התובע חוב כלשהו מאת המדינה, זכאי לקבל בגי� תקופת בע  .2

העבר של טרו� הגשת התביעה, ככל שהיא תחומה בתקופת ההתיישנות, ובגי� כל 

 � התקופה שלאחר הגשת התביעה, ללא הגבלת כלשהי הקשורה למועד תו� ההתדיינות 

ה זכאי�, לאחר היכנס על סכו� החוב; ובעוד שנפגעי עבוד הפרשי הצמדה וריבית

לחוק הביטוח הלאומי, לקבל, בגי� כל גמלה המשולמת לה�  19לתוקפו תיקו� מספר 

על סכו� הגמלה המעוכב, ה� בגי� תקופת טרו� הגשת התביעה  הפרשי הצמדהבאיחור, 

וה� בגי� התקופה שלאחריה; לוקי� נכי צה"ל במלקות כפולות ומכופלות: ראשית, ה� 

של הגמלה המעוכבת, ללא הצמדה; שנית, הזכאות  המעודכ�הסכו� זכאי� לקבל רק את 

ככל שמדובר בתקופה שלפני הגשת  �  לסכו� המעודכ� הינה לתקופה מוגבלת בלבד: שנה

ככל שמדובר בתקופה שלאחר הגשת התביעה, עת בגי� התקופה  �  התביעה, ועשר שני�

  העודפת ישול� הסכו� הנומינלי.

  

 �1989 הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלו�)(תיקו�) התש"�יצוי� כי בהצעת חוק   .3

(בעקבותיה תוק� החוק על דר/ הגדלת תקופת תשלו� הגמלה 1989בדצמבר  11מיו� 

  בי� היתר: נאמר,יתה בתוק� אז, לעשר שני�) יחודשי�, שה 24 � המעודכנת מ

  

"עקב המצב החוקי הקיי� קורה שאזרחי� הזכאי� לקצבה אשר "עקב המצב החוקי הקיי� קורה שאזרחי� הזכאי� לקצבה אשר "עקב המצב החוקי הקיי� קורה שאזרחי� הזכאי� לקצבה אשר "עקב המצב החוקי הקיי� קורה שאזרחי� הזכאי� לקצבה אשר 
במועדה מסיבה כלשהי, מקבלי� בפועל תשלו� במועדה מסיבה כלשהי, מקבלי� בפועל תשלו� במועדה מסיבה כלשהי, מקבלי� בפועל תשלו� במועדה מסיבה כלשהי, מקבלי� בפועל תשלו� לא השתלמה לא השתלמה לא השתלמה לא השתלמה 

שערכו הריאלי פחות במידה ניכרת מערכה של הקצבה במקורה. שערכו הריאלי פחות במידה ניכרת מערכה של הקצבה במקורה. שערכו הריאלי פחות במידה ניכרת מערכה של הקצבה במקורה. שערכו הריאלי פחות במידה ניכרת מערכה של הקצבה במקורה. 
בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוצג מקרהו של נכה בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוצג מקרהו של נכה בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוצג מקרהו של נכה בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוצג מקרהו של נכה 
צה"ל, שבירור עניינו נמש/ שני� רבות ולאחר שבית המשפט צה"ל, שבירור עניינו נמש/ שני� רבות ולאחר שבית המשפט צה"ל, שבירור עניינו נמש/ שני� רבות ולאחר שבית המשפט צה"ל, שבירור עניינו נמש/ שני� רבות ולאחר שבית המשפט 
פסק לזכותו הוא קיבל פיצוי בעד האיחור בתשלו� הקצבה פסק לזכותו הוא קיבל פיצוי בעד האיחור בתשלו� הקצבה פסק לזכותו הוא קיבל פיצוי בעד האיחור בתשלו� הקצבה פסק לזכותו הוא קיבל פיצוי בעד האיחור בתשלו� הקצבה 

מהער/ הריאלי של מהער/ הריאלי של מהער/ הריאלי של מהער/ הריאלי של  (אחוז אחד!)(אחוז אחד!)(אחוז אחד!)(אחוז אחד!)1111%%%%ו, בשיעור של ו, בשיעור של ו, בשיעור של ו, בשיעור של שהגיעה לשהגיעה לשהגיעה לשהגיעה ל
                הקצבה שהגיעה לו..."הקצבה שהגיעה לו..."הקצבה שהגיעה לו..."הקצבה שהגיעה לו..."
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מות שלאחר תו� עשר השני� המשיב קיבל בתקופות מסוי ,ענייננוצחוק הגורל הוא שב

  !אחוזאחוזאחוזאחוז    0.30.30.30.3קצבה ששיעורה ביחס לסכו� המעודכ� הינו 

  

  לא זו א� זו, אלא שבהצעת החוק לעיל נאמר:
  

בלתי צודק זה, באופ� שקצבה כאמור בחוק בלתי צודק זה, באופ� שקצבה כאמור בחוק בלתי צודק זה, באופ� שקצבה כאמור בחוק בלתי צודק זה, באופ� שקצבה כאמור בחוק "הצעת חוק זאת באה לתק� עיוות "הצעת חוק זאת באה לתק� עיוות "הצעת חוק זאת באה לתק� עיוות "הצעת חוק זאת באה לתק� עיוות 

        השני� שמיו� התביעה".השני� שמיו� התביעה".השני� שמיו� התביעה".השני� שמיו� התביעה".    20202020תשול� בשיעור המעודכ� בשל תשול� בשיעור המעודכ� בשל תשול� בשיעור המעודכ� בשל תשול� בשיעור המעודכ� בשל 
  

  ראינו לעיל שהתקופה הוגדלה בחוק רק לעשר שני�.

  

מאחר ובענייננו קיימת קביעה חלוטה בדבר זכאות המשיב לתגמולי� החל מיו�   .4

ו� זה, פוגענית  לגביו רק שחרורו מהשירות, משרואי� אותו כאילו הגיש את תביעתו בי

ההוראה המגבילה את הזכאות לקבלת סכו� מעודכ� למש/ עשר שני� בלבד, א� כי 

 שר את העיסוק בהפוגענית הינה ג� המגבלה הדנה בתקופה של טר� הגשת התביעה, א

תמוה הוא על שו� מה ולמה מצא המחוקק א� במאמר מוסגר אוסי� כי נותיר לעת מצוא. 

בית המשפט לפסוק כי הקצבה תשול� בשיעור המעודכ� א� בעד  לנכו� להסמי/ את

הרשות המוסמכת גרמה בשרירות ושלא בתו� הרשות המוסמכת גרמה בשרירות ושלא בתו� הרשות המוסמכת גרמה בשרירות ושלא בתו� הרשות המוסמכת גרמה בשרירות ושלא בתו� "א� תקופה ארוכה יותר מעשר שני� רק 

עת ממילא קיימת הנחה, שהרשות נוהגת ע� הנכי� עליה� היא לב לאיחור בתשלו�", לב לאיחור בתשלו�", לב לאיחור בתשלו�", לב לאיחור בתשלו�", 

  מופקדת ביושר ובהגינות. 

  

כי מ� הדי� לאמ1 לעניי� נכי צה"ל את העמדה הפרשנית אפוא, א� אני סבורה,   .5

בהתא� לעמדה זו שבה נקט בית הדי� הארצי לעבודה לגבי מבוטחי הביטוח הלאומי. 

, �צה"ל לקצבה מעודכנת כל אימת שהעיכוב בתשלו� לא נובע מאשמ ינכו ג� יזכ

ה, למשל: התדיינות ממושכת; רשלנות בטיפול בתביעת הנכה; בעיה משפטית חריג

עיכוב בהכרעה ע"י בית המשפט וכו'. וכי מדוע יגרע חלקו של הנכה א� קצי� התגמולי� 

נדחתה א� זו גרר אותו להתדיינות ארוכת שני�, בהאמינו בתו� לב בצדקת עמדתו, א� 

בית המשפט? מדוע ייגרע חלקו של הנכה א� בתי המשפט, על ערכאותיה�  ל ידילבסו� ע

  יינו? השונות, התמהמהו בהכרעה בענ
  

 

  יהודית שבח, שופטת
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 ::::השופט שאול שוחטהשופט שאול שוחטהשופט שאול שוחטהשופט שאול שוחט

   

  הערותיה של חברתי, השופטת י' שבח. לאני מסכי� לפסק דינו של חברי, השופט י' ענבר, ו

  

(אשר הפכה לחלוטה ע� מחיקת ערעורו של  18.4.10בהתא� להחלטתה של ועדת הערעורי� מיו� 

(ו) לחוק הנכי�, בכל הנוגע לסיבה 18סעי� ), נופל המשיב בגדרו של 409/08המשיב עליה; ע"נ 

(א) לחוק זה ( חולי נפש או לקות שכלית). 18שבגינה הוגשה תביעתו כעבור הזמ� הקבוע בסעי� 

לחוק הכשרות המשפטית  8די� (סעי� �אמנ�, המשיב לא הוכרז מחמת מצבו כאמור כפסול

נה לו אפוטרופוס בהתא� ") וממילא לא מוחוק הכשרותחוק הכשרותחוק הכשרותחוק הכשרות. להל�: "�1962והאפוטרופסות, תשכ"ב

) לחוק הכשרות. ע� זה, יודגש, כי לא כל מי שהוא חסוי הוא פסול די� וג� כאשר 3(א)(33לסעי� 

אד� לא הוכרז "פסול די�" יכול שימונה לו אפוטרופוס לייצגו ולנהל את ענייניו וזאת מחמת 

לחוק הכשרות  4א)(33מגבלות שונות המשפיעות על כושר תפקודו באופ� עצמאי, כאמור בסעי� 

לאד� אחר שאינו יכול, דר/ קבע או דר/ ארעי, לאד� אחר שאינו יכול, דר/ קבע או דר/ ארעי, לאד� אחר שאינו יכול, דר/ קבע או דר/ ארעי, לאד� אחר שאינו יכול, דר/ קבע או דר/ ארעי, הקובע כי  ביהמ"ש רשאי למנות אפוטרופוס "

לחוק  67בסעי� , כול� או מקצת�, ואי� מי שמוסמ/ ומוכ� לדאוג לה� במקומו.". , כול� או מקצת�, ואי� מי שמוסמ/ ומוכ� לדאוג לה� במקומו.". , כול� או מקצת�, ואי� מי שמוסמ/ ומוכ� לדאוג לה� במקומו.". , כול� או מקצת�, ואי� מי שמוסמ/ ומוכ� לדאוג לה� במקומו.". וווולעניינילעניינילעניינילעניינילדאוג לדאוג לדאוג לדאוג 

אד� ", מצב בו אפוטרופוס למעשהאפוטרופוס למעשהאפוטרופוס למעשהאפוטרופוס למעשההכשרות הל/ המחוקק צעד נוס� והכיר, הלכה למעשה, ב"

" מי שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו " מי שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו " מי שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו " מי שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו  �משמש כאפוטרופוס לחסוי, ג� ללא מינוי רשמי 

או שהיה פג� במינויו או שהתפטר או שהיה פג� במינויו או שהתפטר או שהיה פג� במינויו או שהתפטר או שהיה פג� במינויו או שהתפטר     לפי הוראות פרק זה, א� א� לא נתמנה כלללפי הוראות פרק זה, א� א� לא נתמנה כלללפי הוראות פרק זה, א� א� לא נתמנה כלללפי הוראות פרק זה, א� א� לא נתמנה כלל    כלפי החסוי יהיוכלפי החסוי יהיוכלפי החסוי יהיוכלפי החסוי יהיו

  ". או פטור או שפקעה אפוטרופסותואו פטור או שפקעה אפוטרופסותואו פטור או שפקעה אפוטרופסותואו פטור או שפקעה אפוטרופסותו

  

ונכו� לטעמי, לראות בבנו של המשיב  (ו) בפרט, ראוי18נוכח תכליתו של חוק הנכי� בכלל וסעי� 

כמי שפעל כ"אפוטרופוס למעשה" עבורו והגיש את התביעה בשמו. אי� מחלוקת שהמשיב, אשר 

" (לשו� חברי השופט ענבר) של סעי� תבחיניו המהותיי�תבחיניו המהותיי�תבחיניו המהותיי�תבחיניו המהותיי�הוכר, בשל מצבו, כמי שמקיי� את "

רעי, לדאוג לענייניו, כול� רעי, לדאוג לענייניו, כול� רעי, לדאוג לענייניו, כול� רעי, לדאוג לענייניו, כול� שאינו יכול, דר/ קבע או דר/ אשאינו יכול, דר/ קבע או דר/ אשאינו יכול, דר/ קבע או דר/ אשאינו יכול, דר/ קבע או דר/ א(ו) לחוק הנכי� הוא בוודאי ג� מי "18

בנסיבות המקרה שלפנינו, פעל בנו של המשיב בתוק� מעמדו כ"אפוטרופוס  .או מקצת�"או מקצת�"או מקצת�"או מקצת�"

לחוק הכשרות) ויש  38למעשה" והגיש את התביעה בשמו, כמי שמוסמ/ לייצג אותו (סעי� 

, , הוא יו� התביעה1973לראות את התביעה כמו הוגשה ביו� שחרורו של המשיב בצה"ל בשנת 

ה� לצור/ חוק הקצבאות וה� לצור/ חוק הנכי�. משכ/, עניינו של המשיב עונה על ההלכה 

התדיינות התדיינות התדיינות התדיינות שנפסקה בפסיקתו של בית הדי� לעבודה, אותה פירט חברי השופט ענבר, בנושא "
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ג� לגבי נכי צה"ל הזכאי�  שיש ליישמה ו'ביתר שאת' (כלשונו)", הלכה ארוכה וממושכתארוכה וממושכתארוכה וממושכתארוכה וממושכת

  �.לתגמולי� לפי חוק הנכי

  

  
 

  

  

  

  

  . ענברענברענברענבר    צחקצחקצחקצחקהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט יהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט יהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט יהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י

  

  

  .לצדדי� פסק הדי�מזכירות תמציא העתק ה

  
  

  , בהעדר הצדדי�.2014מאי  01, א' אייר תשע"דהיו�,  נית�

  

  

 

 
  

 

 

 

  יצחק ענבר, שופט
 אב"ד

 
  יהודית שבח, שופטת

 
 

  שאול שוחט, שופט
 

 

  

  

  

  

 

  שאול שוחט, שופט
 




