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  חמדה זנגריה  .1
 חוסיי� זנגריה  .2

 מערערי�ה

�  

 משיבה המוסד לביטוח לאומי

  לפני: הנשיא יגאל פליטמ�, סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופט איל� איטח

 אמנו� גדעו� , נציג ציבור (מעסיקי�) מראלעזר ויי�נציג ציבור (עובדי�) מר 

 בש� המערערי� עו"ד אייל נו�

  בש� המשיב עו"ד וירג'יניה מנסור
 

 פסק די�

  

1.   
לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדי האזורי בנצרת (השופט מירו שוור

), בו נדחו 26312�08�12ב"ל ונציגי הציבור מר שרו בצלאל ומר רבאח אסדי; 

חוק נפגעי פעולות איבה התגמול המשול' לפי עניי מהות טענות המערערי' ל

(להל: החוק). נקבע כי התגמול החודשי המשול' הינו בגדר  �1970 התש"ל

 9) לפקודת מס הכנסה ועל פי סעי, 5(2קצבה שהינה בגדר הכנסה על פי סעי, 

  . �1980לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א

כמו כ, נקבע כי המוסד רשאי לגבות את גמלת הבטחת הכנסה ששולמה   

בתקופה בעדה נקבעה הזכאות לחוק נפגעי פעולות איבה משו' שהתגמול על פי 

  חוק נפגעי פעולות איבה עולה בשיעורו על גמלת הבטחת הכנסה. 

מעבר לכ�, נקבע בפסק הדי כי יש להחזיר את ענייני' של המערערי' למוסד   

לחוק הביטוח הלאומי [נוסח  315מנת שיפעיל שיקול דעתו על פי סעי,  על

, בדבר עצ' חיוב' בהשבת סכו' חוב גמלת הבטחת �1995חדש), התשנ"ה

הכנסה ששול' לה' שלא כדי ובאשר לאופ בו ייעשה הדבר לאחר שיאפשרו 

לתובעי' את זכות הטיעו ולאחר קבלת החלטה מנומקת יהיו רשאי' 

נות בעניי זה לבית הדי וכל עוד לא התקבלה החלטה מחודשת המערערי' לפ

  בעניי לא ינקטו כל הליכי גבייה. 
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לאחר עיו בכלל חומר התיק ובחינת טענות הצדדי' נחה דעתנו כי פסק דינו   .2

(ב) לתקנות בית 108של בית הדי קמא ראוי להתאשר מטעמיו על פי תקנה 

  . �1991הדי לעבודה (סדרי די), התשנ"ב

  

  לאור האמור באשר לכ�, די הערעור להידחות.   .3

  

באשר לעניי אופ קיזוז גמלת הבטחת הכנסה ששולמה שלא כדי, אזי אנו   .4

פסק יו' מהיו' לית החלטה בנושא בהתא' להנחיות  60מורי' למוסד תו� 

הדי ולאור המדיניות הננקטת על ידו בענייני' שכאלה ולאחר שמיעת טענות 

המערערי' בעניי. מוב שעל החלטה זו רשאי' המערערי' לפנות בתביעה 

  חדשה לבית הדי. עד למת החלטת המוסד כאמור, יעוכבו הליכי גביית החוב.

  

  סו, דבר, הערעור נדחה ללא צו להוצאות.   .5

  

 ), בנוכחות הצדדי'.2015מר
  05( י"ד אדר תשע"הנית היו', 

 

 

 

 

 

  יגאל פליטמ�,
 נשיא, אב"ד

  ליבנה,� ורדה וירט 
 סגנית נשיא

  איל� איטח, 
 שופט

 

  מר אלעזר ויי�,
 נציג ציבור (עובדי�)

 

 

 

  מר אמנו� גדעו�,
 נציג ציבור (מעסיקי�)

 

  




