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 .6האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין התובעת לאחותה
לצורך תשלום דמי לידה או שמדובר ב"עזרה משפחתית"?
 .7האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין התובעת לאביה?
 .8האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבעלה?
 .9האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין התובע לבין מעסיקו -
נהג מונית?
 .10האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין התובעת לאביה
לצורך תשלום דמי לידה או שמדובר ב"עזרה משפחתית"?
 .11עבודה בפקידות אצל הבעל  -הוכרה כעובדת
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 .3האם התובע היה תושב כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי
במועד בו הגיש תביעה לנכות כללית?
 .4האם התובעת מוגדרת כתושבת וזכאית לקצבת ילדים לפי
חוק הביטוח הלאומי?
 .5האם התובעת מוגדרת כתושבת וזכאית למענק לידה לפי חוק
הביטוח הלאומי?
 .6האם התובע מוגדר כתושב וזכאי לקבלת גמלת הבטחת
הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי?
 .7האם התובעת מוגדרת כתושבת וזכאית לקבלת גמלת זקנה
לפי חוק הביטוח הלאומי?
 .8האם התובעים מוגדרים כתושבים וזכאים להירשם בקופת-
חולים לפי חוק הביטוח הלאומי?
 .9האם התובעת מוגדרת כתושבת וזכאית לקצבת תלויים לפי
חוק הביטוח הלאומי?
 .10האם התובעת מוגדרת כתושבת וזכאית לגמלת זקנה
מיוחדת לפי חוק הביטוח הלאומי?
 .11האם התובע מוגדר כתושב וזכאי לקצבת נכות כללית?
 .12האם התובעת מוגדרת כתושבת וזכאית לגמלת זקנה
מיוחדת?
 .13האם המבקשת זכאית לחדש את ביטוח הבריאות אף
בהיעדר רישום במרשם האוכלוסין?
 .14האם התובעת נחשבת תושבת ועליה לשלם דמי ביטוח
בתקופה בה למדה בחו"ל?
 .15האם התובע נחשב תושב?
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 .16האם התובעת והחייב נחשבים תושבים לצורך תביעת
מזונות?
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 .1הדין
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פרק ה' :חבורת עובדים (סעיף  4לחוק)

63
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 .2כללי
 .3האם התובעת זכאית לקבל קצבת נכות מכוח עיסוקה
כאומנה לפי חוק ביטוח לאומי?
 .4האם התקיימו יחסי עבודה בין התובעת לנתבע  2לפי חוק
ביטוח לאומי?
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פרק ח' :מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד (סעיף
6א לחוק)

73

פרק ט' :מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים (סעיף 6ב
לחוק)
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 .2כללי
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פרק י' :המדינה כמעביד (סעיף  7לחוק)
 .1הדין
 .2ההסדר לעניין אשפוז סעודי
פרק י"א :הוראות כלליות  -יסודות (סעיף  8לחוק)

77
77
77
79

פרק י"ב :הוראות כלליות  -הטבות סוציאליות (סעיף  9לחוק)
 .1הדין
 .2הסכם ניידות
 .3האם סוג הנכות כלול בהסכם הניידות לפי חוק ביטוח לאומי?
 .4האם מוסמך המוסד לביטוח לאומי לנכות מקצבת ניידות של
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מוגבל בניידות?
 .5האם ליקויי המערער נכללים במסגרת רשימת הליקויים
שבהסכם הניידות?
 .6האם התובעת זכאית לקבל גמלת זקנה מכוח סעיף  9לפי חוק
הביטוח הלאומי?
 .7איזה מבין ההסכמים בעניין גמלת זקנה מיוחדת נכון להחיל
על התובעת?
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 .8האם זכאי התובע לגמלה מיוחדת מכוח סעיף  9לחוק הביטוח
הלאומי?
 .9האם זכאים אפוטרופסיו של פלוני לקבל הלוואה עומדת
לרכישת רכב ,בהתאם להוראות ההסכם בדבר גמלת ניידות?
 .10האם זכאית התובעת לגמלת זקנה מיוחדת מכוח הסכם
 1988שנכרת בין המוסד לביטוח לאומי לבין מדינת ישראל?
 .11האם התובעת מוגדרת כזכאית לגמלת זקנה מיוחדת לפי
סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי?
 .12האם התובע זכאי לתשלום קצבת ניידות כ"חסר רכב" לפי
חוק הביטוח הלאומי?
 .13האם התובעת זכאית לתשלום גמלת זקנת ולהשלמת הכנסה
מכוח סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי?
 .14האם התובע זכאי לחדש את קצבת הניידות עם שובו של
התובע לארץ אחרי יותר משישה חודשים מחוץ לארץ?
 .15האם התובעת מוגדרת כזכאית לגמלת זקנה מיוחדת מכוח
סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי?
 .16האם המערער זכאי לבחינה נוספת של הוועדה הרפואית
לגבי גימלת ניידותו?
 .17האם המערער זכאי לבחינה נוספת של הוועדה הרפואית
לגבי גמלת ניידותו?
 .18האם הביטוח הלאומי זכאי להחזר מהנתבע על הלוואות
והטבות שנתן לו?
 .19האם התובעת זכאית לגמלת זקנה מיוחדת מכוח סעיף 9
לחוק הביטוח הלאומי?

תוספת שניה

ו

89
90
91
93
94
95
96
98
99
100
101
102

תוכן עניינים

 .20הסכם ניידות הוא הסכם שנערך בין ממשלת ישראל לבין
המוסד לביטוח לאומי בעניין הענקת הטבות סוציאליות שאינן
מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי
 .21את הוראות הסכם הניידות יש לפרש בהתאם לתכליתו לשם
הקלה על ניידותו של המוגבל ,ובהתחשב בהשלכות התקציביות,
תוך עריכת איזון בין האינטרסים חברתיים שההסכם נועד
להגשים  -לבין ההיבטים התקציביים הכרוכים ביישומו
 .22פרשנותו של סעיף (12ה) להסכם בדבר מתן הלוואות
לרכישת רכב למוגבלים בניידות
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פרק י"ג :הוראות כלליות  -ערעור (סעיף  10לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3האם המערערת זכאית לגמלת ניידות עקב טעות משפטית
בהחלטת הוועדה הרפואית?
 .4האם ליקוייה של המערערת נכללים ברשימת הליקויים
שבהסכם הניידות?
 .5האם המערערת זכאית לגמלת ניידות מיוחדת?
 .6האם המערער זכאי לבדיקה מחדש ,נוכח טענתו כי חלה
החמרה במצבו הרפואי?
 .7האם הליקוי ממנו סובל המערער נכלל ברשימת הליקויים
בהתאם להסכם הניידות?
 .8האם זכאית המערערת לחלוק על קביעת הוועדה הרפואית על
החלטתו בעניין שינוי שיעור הנכות שקבע לעניינה?
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 .9האם ניתן ליישם את ממצאי המערער במסגרת רשימת
הליקויים שבתוספת להסכם הניידות?
 .10האם ניתן לחלוק על החלטת הוועדה הרפואית בעניינו של
המערער?
 .11האם הממצאים הרפואיים שנקבעו למערער ניתנים ליישום
ברשימת הליקויים שנקבעו בהסכם הניידות?
 .12מדוע הוועדה הרפואית לא נימקה את התייחסותה
לממצאים רפואיים כנדרש?
 .13מדוע הוועדה הרפואית קבעה כי הממצאים הרפואיים
במערערת ניתנים ליישום באופן חלקי?
 .14האם מצבו הרפואי של המערער מצדיק יישום סעיף ליקוי
על-פי התוספת להסכם הניידות?
 .15האם יכול המערער לחלוק על החלטת ועדת העררים
לניידות?
 .16האם יכול המערער לחלוק על החלטת ועדת העררים
לניידות?
 .17האם יכול המערער לחלוק על החלטת ועדת העררים
לניידות?
 .18האם יכולה המערערת לחלוק על החלטת ועדת העררים
לניידות?
 .19האם יכול המערער לחלוק על החלטת ועדת העררים
לניידות?
 .20האם יכול המערער לחלוק על החלטת ועדת העררים לניידות
כי אין לו כל דרגת נכות?
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 .21האם יכולה הוועדה הרפואית לקבוע כי המערער אינו נזקק
לכסא גלגלים
 .22חוק תוכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2002ו,)2003 -
התשס"ב2002-
 .23משליקויים של אדם אינם ברשימת הליקויים שבתוספת א'
להסכם הניידות תביעתו תידחה בשל כך .בסדרה של פסיקות
הוכרעו אלה במחמת סיבה זו
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פרק י"ד :המועצה ,הוועדות הציבוריות והמינהלה  -הרכב -
תפקידים  -ועדה לעניין שירות מילואים  -גמול הוצאות
(סעיפים  11עד  38לחוק)
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שער ג':
ביטוח אימהות (סעיפים  39עד  63לחוק)

149

פרק א' :הגדרות (סעיף  39לחוק)
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פרק ב' :מבוטחת  -הזכאית למענק אשפוז ,מענק לידה וקצבת
לידה (סעיף  40לחוק)
 .1הדין
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 .2כללי
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 .3יחסי עובד-מעביד
 .4נטל ההוכחה
 .5הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלבנטית
 .6היום הקובע ותקופת אכשרה
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 .7האם התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין בעל ואישה?  -דחייתה
של התביעה
 .8האם המערערת {אחותה של המשיבה} ,כאשר עסקה
כמטפלת של אחיינה ,עשתה זאת כעזרה משפחתית או שהיתה
עובדת
עצמאית?
 .9האם התובעת ענתה להגדרה "עובדת עצמאית" ביום הפסקת
עבודתה לפני הלידה?
 .10האם התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין התובעת לבין אביו של
בעלה?  -התביעה נדחתה
 .11האם התובעת שילדה בתקופה בה היתה בשנת שבתון
זכאית לדמי לידה?  -התביעה נדחתה
 .12זכאות לתשלום עבור ימי אשפוז שהיו טרם הלידה  -התביעה
נדחתה
 .13האם מי שאושפזה בבית רשאית להאריך את חופשת הלידה?
 .14התובע טען כי הוא זכאי לקבל תשלומים עבור מענק הלידה
והוצאות האשפוז של גרושתו  -התביעה נדחתה
 .15בתו של המעסיק  -יחסי עובד-מעביד  -על-פי הפסיקה יש
לבחון בחינה מדוקדקת את היחסים שנוצרו בין בני משפחה
ונטל ההוכחה מוטל על בן משפחה הטוען ליחסי עובדה
 .16תובעת שהיא אשת בעל החברה  -תשלום משכורת גבוהה
איננו מאיין את יחסי העבודה בין החברה לתובעת
פרק ג' :גמלה למי שאינה מבוטחת (סעיף  41לחוק)
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פרק ד' :הזכות למענק אשפוז ,למענק לידה ולקצבת לידה
(סעיפים  43-42לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3מי זכאי לתשלום מענק אשפוז?
 .4מענק אשפוז
 .5מענק אשפוז כאשר הלידה מתרחשת מחוץ לישראל
 .6זכאות למענק וקצבת לידה בעת פטירת מבוטחת
 .7למי מועבר מענק האשפוז
 .8פרשנות רחבה למונח "הזדקקה לאשפוז" בסעיף  42לחוק
הביטוח הלאומי
 .9קביעת סכום מענק האשפוז
 .10האם לבית-החולים יש מעמד בתביעה למענק אשפוז? -
התביעה נמחקה בשל חוסר סמכות עניינית של בית-הדין לעבודה
לדון בה
 .11האם התובעים זכאים למענק אשפוז בגין לידה באמצעות
אם פונדקאית מחוץ לישראל?
 .12זכאות לתשלום עבור ימי אשפוז שהיו טרם הלידה  -התביעה

169
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נדחתה
 .13האם מי שאושפזה בבית רשאית להאריך את חופשת הלידה?
 .14התיישנות  -עילתה של התביעה למענק אשפוז כנגד המבקש
צומחת ביום מתן האישורים ליולדת

181

פרק ה' :מענק לידה (סעיף  44לחוק)
 .1הדין
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 .2לידה בבית-החולים על פני לידת בית מתוכננת

184

פרק ו' :קצבת לידה (סעיף  45לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תשלום קצבת לידה עבור ילדים שנולדו מאם פונדקאית

187
187
187
188

פרק ז' :הסעת יולדת (סעיף  47לחוק)

191

פרק ח' :דמי לידה והזכות לדמי לידה (סעיפים  52-48לחוק)
 .1הדין
 .2זכאות מבוטחת לדמי לידה
 .3גמלת שמירת הריון
 .4דמי לידה
 .5תשלום דמי ביטוח לאומי לפני היום הקובע
 .6האם שמירת הריון היא חלק מתקופת האכשרה הנדרשת
לקבלת דמי לידה?
 .7התובעת היתה בחופשה ללא תשלום והיתה זכאית לקבל

193
193
198
198
199
200

גמלת שמירת הריון ודמי לידה
 .8האם התקופה של שמירת הריון נכללת בתקופת האכשרה
הנדרשת לצורך זכאות לדמי לידה?
 .9קבלת תביעת התובעת לתשלום דמי לידה כעצמאית
 .10התובעת נכנסה לשמירת הריון באותו החודש בו סיימה את
חופשת הלידה

תוספת שניה

יב

201
201
203
204
207

תוכן עניינים

 .11חודש ימים לפני יציאתה של התובעת לשמירת הריון ,שהתה
התובעת בחופשה ללא תשלום
 .12הפסקת עבודה  -בעיות רפואיות עקב הריון ופיצויי פטורין
 .13הפסקת העבודה בפועל היא המועד הקובע לבחינת זכאותה
של המבוטחת לדמי לידה
 .14פיטורים של עובדת בשל היותה בהריון
 .15האם התובעת פוטרה בשל הריונה ובניגוד לחוק שוויון
הזדמנויות בעבודה?
 .16התובעת פוטרה עקב הריונה ,ללא קבלת היתר
 .17הנתבע דחה תביעה לדמי לידה מכיוון שלא צורפו כל
המסמכים שהוא דרש
 .18התובעת פוטרה מעבודתה עקב הריונה
 .19הנתבע לא ביקש היתר לפיטורי התובעת
 .20הנתבעת פיטרה את התובעת בשל הריונה ותוך אפלייתה
לרעה
 .21נפקות פסק בוררות בתביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא
כדין בתקופת ההריון
 .22תביעה לדמי לידה ודמי אשפוז בהליך פונדקאות של בני זוג
מאותו המין
 .23התובע הפסיק לעבוד כדי לטפל בילדו ותבע דמי לידה
מהמוסד לביטוח לאומי
 .24האם זכאי התובע לדמי לידה?
 .25המערערת לא צברה את תקופת האכשרה הנדרשת ,ולכן לא
קמה לה זכאות לדמי לידה
 .26גמלה לשמירת הריון  -עובדת עצמאית  -אישורה

יג

208
209
212
214
215
217
218
220
222
223

224
226
229
230
232
233

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .27תשלום דמי לידה  -אי-עמידה בתקופת האכשרה הנדרשת -
הערעור נדחה
 .28האם יש למנות את החודשים בהם קיבלה התובעת כספים
ממשרד הקליטה בגדר תקופת האכשרה לדמי הלידה?
 .29האם צברה התובעת דמי אכשרה המזכה בדמי לידה? -
התביעה התקבלה בחלקה
 .30תביעה לתשלום דמי לידה נדחתה על-הסף מחמת
התיישנות; יחסי עובד-מעביד בין התובעת לאביה
 .31תביעה לתשלום דמי לידה  -עצמאית  -דחייתה
 .32בקשתה של התובעת להענקה של דמי לידה מטעמי צדק -
נדחתה
 .33האם התובעת שלא עבדה בפועל בזמן כניסתה להריון היתה
זכאית לדמי לידה?
 .34גמלת שמירת הריון בעת חופשה ללא תשלום וגמלת דמי
לידה  -התביעה התקבלה
 .35התובעת לא שילמה את דמי הביטוח הלאומי במועד -
תביעתה לדמי לידה נדחתה
 .36התובעת לא הוכיחה קיום יחסי עובד-מעסיק  -תביעתה
לדמי לידה נדחתה
 .37תביעה לתשלום דמי לידה  -קיום יחסי עובד (התובעת)-
מעסיק (האב)  -התביעה התקבלה
 .38מקרה דומה בו נקבע כי התובעת זכאית לדמי לידה
 .39שירות קבע בצבא כחלק מתקופת האכשרה לקבלת גמלת
שמירת הריון  -התביעה התקבלה
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236
240
242
242
244
246
248
249
252
254
255
257
261

תוכן עניינים

 .40אי-תשלום דמי ביטוח לאומי על-ידי התובעת הובילה
לשלילת הזכות לדמי לידה
 .41זכאות התובעת לדמי לידה בגין הכנסותיה כעצמאית -
התביעה נדחתה
 .42מורה בשנת שבתון  -תביעה לדמי לידה  -התביעה נדחתה
 .43דמי לידה כאשר התובעת עבדה כשכירה ובמקביל כעוסק
פטור  -התביעה התקבלה
 .44התובעת לא היתה בהריון עת הפסיקה לעבוד ותביעתה לדמי
לידה  -נדחתה
 .45דמי לידה  -עובדת עצמאית  -תקופת אכשרה  -התביעה
נדחתה
 .46תביעה לדמי לידה  -עובדת עצמאית  -העדר תקופת אכשרה
המזכה בגמלה  -התביעה נדחתה
 .47דמי לידה  -יחסי עובד-מעביד ללא קירבה משפחתית -
התביעה נדחתה
 .48עובדת עצמאית  -דמי לידה  -דחיה בשל שיהוי בהגשת
התביעה
 .49עובדת עצמאית  -גמלה לשמירת הריון  -דחיית התביעה
 .50גמלת שמירת הריון  -קיזוז שלא כדין  -התביעה נדחתה
 .51דמי לידה  -עובדת עצמאית  -דמי ביטוח לאומי לא שולמו
בזמן  -התביעה נדחתה
 .52התובעת שעבדה כעצמאית ,לא שילמה דמי ביטוח לפני
הלידה כנדרש ותביעתה לדמי לידה נדחתה

טו

263
266
268
270
271
272

274

275
276
279
280
282
284

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .53התובעת לא שילמה דמי ביטוח טרם הלידה ולכן לא קמה
לה זכאות על-פי חוק ,לתשלום דמי לידה  -התביעה נדחתה
 .54תביעה לגמלת שמירת הריון  -תשלומי הביטוח שולמו לאחר
היום הקובע  -התביעה נדחתה
 .55דמי לידה לעצמאית  -הנתבע חזר בו לאחר שמיעת הראיות -
התביעה התקבלה
 .56עובדת עצמאית  -דמי ביטוח  -דמי לידה  -התביעה נדחתה
 .57עובדת שכירה  -חופשה ללא תשלום  -לא הוכח היום הקובע
 התביעה נדחתה .58דמי לידה לבן זוג  -חישוב היום הקובע לזכאות  -התביעה
התקבלה
 .59דחיית תביעה לדמי לידה מחמת חוב פיגורים של דמי
הביטוח וכן נדחתה בקשה מטעמי צדק
 .60דחיית תביעה לדמי לידה עקב אי-עמידה בתנאי סעיף 50
 .61תביעה לדמי לידה כעצמאית מעבר לסכומים שמקבלת
כשכירה
 .62אי-השלמת תקופת הכשרה לקבלת דמי לידה כעצמאית
פרק ט' :שיעור דמי לידה ,הצמדתם וניכויים מהם  -חישובם
(סעיפים  55-53לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3כיצד מחושבת הכנסת עובד לצורך חישוב דמי גמלת לידה
 .4בסיס חישוב גמלת לידה  -היום הקובע הוא יום הלידה -
התביעה נדחתה
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285
286
287
288
289
293
)1(294
)17(294
)20(294
)29(294

295
295
297
298
298

תוכן עניינים

 .5דמי לידה לבן זוג  -חישוב היום הקובע לזכאות  -התביעה
התקבלה
 .6התובעת לא היתה עובדת מבוטחת עת ביקשה גמלת שמירת
הריון  -התביעה נדחתה
 .7עובדת עצמאית  -אופן חישוב גמלת לידה  -הערעור התקבל
בחלקו
 .8התובעת לא הוכיחה שההעלאה בשכרה קשורה לעבודתה ולא
סתרה את החזקה לפיה העלאת שכר לאישה הרה סמוך ללידה,
נועדה להגדיל את דמי הלידה
 .9זכאות לדמי לידה כאשר התובעת עבדה כשכירה ובמקביל
כעוסק פטור  -התביעה התקבלה
 .10האם דמי האבטלה שקיבלה התובעת הינם חלק משכרה
הרגיל לצורך חישוב גמלת דמי לידה?
 .11התובעת ביקשה להחשיב את החודשים בהם לא עבדה
כחודשי עבודה  -התביעה נדחתה
 .12עובדת שכירה  -תוספת הפרשי דמי לידה בגין דמי הבראה
וביגוד  -התביעה נדחתה
 .13קיזוז שלא כדין  -גמלת שמירת הריון  -התביעה נדחתה
 .14חישוב גמלת לידה  -עובדת עצמאית  -התביעה נדחתה
 .15חישוב דמי גמלת לידה  -עובדת עצמאית  -התביעה נדחתה
 .16ה"שכר הרגיל" לחישוב הכנסת התובעת לפני היום הקובע
לא היתה קיימת  -התביעה נדחתה
 .17אופן חישוב דמי לידה וגמלת שמירת הריון כאשר חודש
ימים לפני יציאתה של התובעת לשמירת הריון ,שהתה התובעת
בחופשה ללא תשלום

יז

299
301
301

304
306
308
309
310
312
313
314
318

319

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .18שינוי בסיס חישוב שכרה של התובעת לצורך חישוב דמי
לידה וכפועל יוצא מכך להשלמתם  -התביעה נדחתה
 .19האם היה מקום לנכות מן הגמלה לשמירת הריון את השכר
ששולם לעותרת ,על-ידי שני המעסיקים אצלם המשיכה העותרת
לעבוד באופן חלקי בזמן שמירת ההריון?
 .20התביעה לתשלום הפרשים בגין דמי לידה ,נדחתה בשל
שיהוי התובעת בהגשת התביעה
 .21דחיית תביעת תובעת להפרשי דמי לידה
פרק י' :שלילת הזכות (סעיף  56לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3לא הובאה כל ראיה אובייקטיבית לעניין הפחתת היקף
עבודתו של התובע בטיפול בילדו  -התביעה נדחתה
 .4התובעת לא הוכיחה שההעלאה בשכרה קשורה לעבודתה ולא
סתרה את החזקה לפיה העלאת שכר לאישה הרה סמוך ללידה,
נועדה להגדיל את דמי הלידה
 .5האם המוסד לביטוח לאומי נהג כדין כאשר שלל לתובעת
מחצית מדמי הלידה?
 .6דמי לידה  -עבודה חלקית בזמן שמירת ההריון  -התביעה
נדחתה
 .7דמי לידה  -התובעת עבדה מהבית  -התביעה הנדחתה
 .8דמי לידה  -התובעת עבדה בחברה שבה הפעילות היא עונתית
 -התביעה התקבלה

תוספת שניה

יח

320

323
327
330
331
331
331
332

334
336
337
339
341

תוכן עניינים

 .9דמי לידה  -גמלת שמירת הריון  -היום הקובע  -התביעה
התקבלה
 .10דמי לידה  -מענק אשפוז  -אם פונדקאית מחוץ לישראל -
התביעה התקבלה
 .11התביעה לדמי לידה הוגשה בשיהוי ניכר  -התביעה נדחתה
 .12התובעת לא היתה בהריון עת הפסיקה לעבוד ותביעתה לדמי
לידה  -נדחתה
 .13דמי לידה לעצמאית  -דמי ביטוח לאומי שולמו לאחר הלידה
 התביעה התקבלה .14דמי לידה  -טיפולי פוריות  -הפסקת עבודה בטרם הכניסה
להריון  -התביעה התקבלה
 .15שלילת דמי לידה  -בחינת היום הקובע  -התביעה נדחתה
 .16חישוב גמלת לידה  -עובדת עצמאית  -התביעה נדחתה
 .17דחיית דמי לידה כאשר בעת סיום עבודתה לא היתה
התובעת בהריון  -אין "יום קובע"  -התביעה נדחתה
 .18זכאות התובעת לדמי לידה בגין הכנסותיה כעצמאית -
התביעה נדחתה
 .19תביעה לדמי לידה  -מורה בשנת שבתון  -התביעה נדחתה
 .20שלילת דמי לידה  -התובעת יצאה לשנת שבתון  -התביעה
נדחתה
 .21דמי לידה  -עובדת עצמאית  -תקופת אכשרה  -התביעה
נדחתה
 .22תביעה לדמי לידה  -עובדת עצמאית  -היעדר תקופת
אכשרה המזכה בגמלה  -התביעה נדחתה

יט

343
344
347
349
350
353
355
357
358
360
362
364
365

367
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תוכן עניינים

 .23התובעת ביקשה לחשב את דמי הלידה לפי מועד שונה
מכיוון שהיא עבדה בשנת השבתון  -התביעה נדחתה
 .24שלילת דמי לידה " -היום הקובע"  -הסדר חוב עם המוסד
לביטוח לאומי  -התביעה הנדחתה
 .25דמי לידה  -עובדת עצמאית  -דמי ביטוח לאומי לא שולמו
בזמן  -התביעה נדחתה
 .26שינוי בסיס חישוב שכרה של התובעת לצורך חישוב דמי
לידה וכפועל יוצא מכך להשלמתם  -התביעה נדחתה

373

 .27חישוב דמי לידה  -עובדת עצמאית  -התביעה נדחתה

376

367
369
370

פרק י"א :גמלאות להורה מאמץ ,להורה במשפחת אומנה
ולהורה מיועד (סעיפים 57-57ב לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3משפחת אומנה  -הארכת תקופת חופשת הלידה ותשלום דמי
לידה  -דחיית תביעה

383

פרק י"ב :גמלה לשמירת הריון (סעיפים  59-58לחוק)

385

 .1הדין
 .2שמירת הריון
 .3פיטורין בזמן שמירת הריון
 .4סעיף  58לחוק הביטוח הלאומי  -חלופה  -הריון המסכן את
האישה או העובר
 .5תוקפו של אישור רפואי

385
386
386

תוספת שניה

כ

379
379
382

387
389

תוכן עניינים

 .6שמירת הריון  -המצב הרפואי של התובעת לא היווה סכנת
חיים לאם או לעובר  -הערעור נדחה
 .7המצב הרפואי ממנו סבלה המערערת לא סיכן את חייה או
את חיי העובר  -הערעור נדחה
 .8לדעת המומחה ,מצבה הרפואי של התובעת לא היה בו סיכון
לחיי המשיבה או העובר  -הערעור התקבל
 .9גמלת שמירת הריון " -דמם לדני והפלה מאיימת"  -הערעור
הוחזר לבית-הדין האיזורי
 .10הכרה בקיומה של גמלת שמירת הריון חלקית  -הערעור
התקבל בחלקו
 .11גמלה לשמירת הריון  -עובדת עצמאית  -הערעור נדחה
 .12שמירת הריון  -העדפת אישור רופא שהגישה המשיבה -
הערעור נדחה
 .13גמלת שמירת הריון  -סכרת בזמן הריון  -התביעה הנדחתה
 .14גמלת הריון  -התובעת טסה לחו"ל בזמן שמירת ההריון -
התביעה נדחתה
 .15התובעת לא היתה עובדת מבוטחת עת ביקשה גמלת שמירת
הריון  -התביעה נדחתה
 .16שמירת הריון  -המלצת רופא מטפל ורופא מומחה לשמירת
הריון  -התביעה התקבלה בחלקה
 .17גמלת שמירת הריון  -דעת המומחה הרפואי והרופא המטפל
היו שונות  -התביעה נדחתה
 .18גמלת שמירת הריון  -התובעת אובחנה כסובלת
מסימפיזיוליזיס  -התביעה נדחתה

כא

389
391
393
395
398
399
403
404
406
408
408
410
411

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .19גמלת שמירת הריון  -עבודה במפעל  -ריבוי הפלות כסיבה
לשמירת הריון  -התביעה נדחתה
 .20גמלת שמירת הריון  -בית-הדין פסק לפי חוות-הדעת של
המומחה  -התביעה נדחתה
 .21גמלת שמירת הריון  -עצם הפוביס  -כאבים אורטופדיים -
התביעה נדחתה
 .22גמלת שמירת הריון  -התובעת עבדה בעבודה משרדית -
התביעה נדחתה
 .23גמלת שמירת הריון  -דמי לידה  -היום הקובע  -התביעה
התקבלה
 .24גמלת שמירת הריון  -פעימות חדריות מוקדמות  -התביעה
נדחתה
 .25גמלת שמירת הריון  -התקבלה חוות-הדעת של המומחה
מטעם בית-המשפט  -התביעה נדחתה
 .26גמלת שמירת הריון  -התובעת טענה לדימומים
וסימפיוזיאליזיס  -התביעה נדחתה
 .27גמלת שמירת הריון  -המטומה  -התביעה נדחתה
 .28האם התקופה של שמירת הריון נכללת בתקופת האכשרה
הנדרשת לצורך זכאות לדמי לידה?

414
416
417
418
420
422
424
425
426
428

 .29גמלת שמירת הריון  - Trauma in Pregnancy -התביעה
התקבלה
 .30גמלת שמירת הריון  -כאבי גב תחתון  -התביעה נדחתה

429

 .31גמלת שמירת הריון  - Symphisiolysis -התביעה נדחתה

431
432

 .32גמלת שמירת הריון  -הפריה חוץ גופית בגיל מבוגר -
התביעה נדחתה

433

תוספת שניה

כב

תוכן עניינים

 .33גמלת שמירת הריון  - Threatened abortion -התביעה
נדחתה
 .34גמלת שמירת הריון  -כאבי גב  -התביעה נדחתה
 .35גמלת שמירת הריון  -בקע טבורי  -התביעה נדחתה
 .36גמלת שמירת הריון  -כאבי גב קודמים להריון שהחמירו עם
התקדמות ההריון  -התביעה התקבלה באופן חלקי
 .37גמלת שמירת הריון  -לתובעת לא היתה ראשית ראיה באשר
למצבה הרפואי שמהווה סיכון עבורה  -התביעה נדחתה
 .38גמלת שמירת הריון  -היפראמזיס  -התביעה נדחתה
 .39גמלת שמירת הריון  -עקמת וכאבי גב  -התביעה נדחתה
 .40גמלת שמירת הריון  -תסמונת התעלה הקרפלית ,סכרת
הריונית  -התביעה התקבלה
 .41גמלת שמירת הריון  -רעלת הריון  -התביע הנדחתה
 .42גמלת שמירת הריון  -דימומים מצוואר הרחם  -תסמונת
התעלה הקרפלית  -התביעה נדחתה
 .43גמלת שמירת הריון  -צירים מוקדמים ולא סדירים -
התביעה נדחתה

435
437
439
441
445
446
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452
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 .44גמלת שמירת הריון  -תסמונת { FMFקדחת ים-תיכונית}
 התביעה נדחתה .45גמלת שמירת הריון  -מקום עבודה שיש בו סכנה ליולדת או
לעובר  -כאבים שלא הוכח מקורם  -התביעה נדחתה
 .46גמלת שמירת הריון  -כאבים וחולשה בגפיים התחתונות -
התביעה נדחתה
 .47גמלת שמירת הריון  -התובעת עבדה כמורה והתלוננה על
סחרחורות  -התביעה נדחתה

כג

457
459
462
463

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .48גמלת שמירת הריון  -סימפיזיוליזיס  -התביעה נדחתה
 .49האם יש לראות בגמלת שמירת ההריון ובדמי הלידה
ששולמו לתובעת בגדר "הכנסה מעבודה"?  -התביעה התקבלה
 .50גמלת שמירת הריון  -כאבי גב ובטן  -עבודת התובעת כללה
הרמת ארגזים כבדים  -התביעה נדחתה
 .51גמלת שמירת הריון  -סמפזיוליוזיוס  -התביעה נדחתה
 .52גמלת שמירת הריון  -דימומים ולחץ-דם גבוה  -התביעה
נדחתה
 .53גמלת שמירת  -הריון  -אנמיה קשה  -התביעה נדחתה
 .54גמלת שמירת הריון  -סקוליוזיס בעמוד השדרה {עקמת} -
התביעה התקבלה
 .55גמלת שמירת הריון  - CMV -התביעה נדחתה
 .56גמלת שמירת הריון  -צירים מוקדמים  -התביעה נדחתה
 .57התובעת בחרה לפנות לנתבעת במקום לפנות למוסד לביטוח
לאומי ולבקש ממנו גמלת שמירת הריון ,עקב כך הנתבעת
שילמה לתובעת ימי מחלה להם לא היתה זכאית בגין ניצול
קודם  -התביעה נדחתה
 .58קביעת "היום הקובע" לחישוב גמלת שמירת הריון -
התביעה התקבלה
 .59גמלת שמירת הריון  -פטיאליזם  -התביעה נדחתה
 .60גמלה לשמירת הריון  -התובעת שילמה את חובה לנתבע
לאחר "היום הקובע"  -דחיית התביעה
 .61גמלת שמירת הריון  -כאבי גב וסוכרת הריונית  -התביעה
נדחתה

תוספת שניה
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478
481
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תוכן עניינים

 .62גמלת שמירת הריון  -התובעת לא נעדרה מעבודתה בשל מצב
רפואי המסכן אותה או את עוברה  -התביעה נדחתה
 .63גמלת שמירת הריון  -התובעת יצאה לחופשה בחוץ-לארץ
בזמן גמלת שמירת ההריון  -התביעה התקבלה

488
488

 .64גמלת שמירת הריון  -ניתוח אפנדציט {- }Appendicitis
התביעה התקבלה בחלקה
 .65גמלת שמירת הריון  -בעיות אורתופדיות וכאבים חזקים -
הסיכון הרפואי של התובעת היה מצוי בפגימה שאינה נובעת

491

מההריון ,אך ההריון הביא להגברת הסיכון  -התביעה התקבלה
 .66גמלת שמירת הריון  -התובעת הפסיקה לעבוד עוד בטרם
נכנסה להריון  -התביעה נדחתה

492
495

 .67גמלת שמירת הריון  - Symphisiolysisdnk{ -הרחבת
המפרק בין עצמות הפוביס משני צידי האגן}  -התביעה נדחתה
 .68אין כל תחולה לתקנה  3לתקנות הביטוח הלאומי (הענקה
מטעמי צדק) מאחר שאין כל בסיס לקבוע כי "נבצר" מהתובעת
למלא את חובתה להירשם כעצמאית ולשלם דמי ביטוח
 .69גמלת שמירת הריון  -כאבי ראש  -התביעה נדחתה
 .70גמלת שמירת הריון  -הקאות ולחץ-דם  -התביעה נדחתה
 .71גמלת שמירת הריון  -התביעה נדחתה
 .72גמלת שמירת הריון  -כפל קצבאות  -התביעה נדחתה
 .73גמלת שמירת הריון  -התובעת לא המציאה אישור רפואי
חתום כדין {אישור מרופא נשים}  -הרמת משאות כבדים -
התביעה נדחתה
 .74גמלת שמירת הריון  -מיעוט מי שפיר  -התביעה נדחתה

כה
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תוספת שניה

תוכן עניינים

 .75עבודתה של התובעת הופסקה לפני שקם הצורך הרפואי
בשמירת הריון  -התביעה נדחתה
 .76גמלת שמירת הריון  -תשלומי הביטוח שולמו לאחר היום
הקובע  -התביעה נדחתה
 .77גמלת שמירת הריון  -לא נותקו יחסי עובד-מעביד טרם
יציאת התובעת לשמירת הריון  -התביעה התקבלה בחלקה
 .78גמלת שמירת הריון  -מורסא וגסטרואינטריטיס  -התביעה
התקבלה בחלקה

514

 .79גמלת שמירת הריון  -חומרים מסוכנים  -התביעה נדחתה

516

509
510
511

 .80גמלת שמירת הריון  -דליות ורידים {- {varicose veins
התביעה נדחתה
 .81גמלת שמירת הריון  -בעיות בבלוטת התריס  -התביעה
נדחתה
 .82התובעת לא היתה עובדת מבוטחת עת ביקשה גמלת שמירת
הריון  -טיפולי הפריה  -התביעה נדחתה
 .83גמלת שמירת הריון  -פיטורים בזמן שמירת הריון  -התביעה
התקבלה
 .84גמלת שמירת הריון  -פיטורים בזמן ימי מחלה כשטרם
הוגשה בקשה לגמלת שמירת הריון  -התביעה התקבלה
 .85הרעת יחסי העבודה לאחר שובה של התובעת לעבודה
משמירת ההריון  -התביעה התקבלה באופן חלקי
 .86התובעת פוטרה בזמן שהיתה בהריון  -התביעה התקבלה
בחלקה

תוספת שניה
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520
521
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524
526

תוכן עניינים

 .87התובעת הופלתה לרעה בשל הריונה  -התביעה התקבלה
בחלקה  -התביעה שכנגד נדחתה
 .88הנתבע לא שילם לתובעת פיצויי פיטורים ,דמי הבראה ,פדיון
חופשה ופיצוי בגין אי-הפרשה לקרן פנסיה  -התביעה התקבלה
 .89גמלת שמירת הריון  -עובדת שכירה  -חופשה ללא תשלום -
לא הוכח היום הקובע  -התביעה נדחתה
 .90מינוי מומחה רפואי וסוג השאלות המופנות למומחה
 .91כאבי גב  -תביעה לגמלת שמירת הריון  -התביעה התקבלה

528
532
533
)1(536
)3(536

כרך שני
פרק י"ג :שיעור הגמלה ותשלומי כפל (סעיפים  61-60לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תשלומי כפל  -סעיף 61
 .4גמלת שמירת הריון  -חישוב תקופת הזמן לזכאות לגמלת
שמירת הריון  -הערעור התקבל בחלקו
 .5תיקון בסיס החישוב לגמלת שמירת הריון  -חישוב אחר של
בסיס השכר  -התביעה התקבלה
 .6אופן חישוב דמי לידה וגמלת שמירת הריון כאשר חודש ימים
לפני יציאתה של התובעת לשמירת הריון ,שהתה התובעת
בחופשה ללא תשלום
 .7קיזוז שלא כדין  -גמלת שמירת הריון  -התביעה נדחתה
 .8גמלת שמירת הריון  -ביטול גמלה עקב שהייה בחוץ-לארץ -
התביעה נדחתה

כז
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תוכן עניינים

פרק י"ד :תשלומים מיוחדים  -תשלום מיוחד בעד יילוד של
מבוטחת שנפטרה (סעיפים  63-62לחוק)

553

פרק ט"ו :תקנות הביטוח הלאומי (אימהות) ,התשי"ד1954-

555

פרק ט"ז :תקנה  2לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות)
 .1כללי
 .2חישוב שכר העבודה הרגיל סעיף (2א) לתקנות הביטוח

559
559

הלאומי (אימהות) ,התשי"ד1954-
 2.1הבסיס הנכון לחישוב דמי הלידה של התובעת {מענקי
השתלמות בשנת שבתון או משרה חלקית}  -מענקי
השתלמות כשכר  -התביעה נדחתה
 2.2בסיס חישוב דמי לידה  -שינוי בהיקף המשרה מבחירה
{כדי שלא תפוטר הסכימה התובעת לעבוד בחצי משרה} -
התביעה נדחתה
 2.3חישוב דמי הלידה לפי חודש שונה  -שכרה של התובעת
עלה חודשים ספורים לפני הלידה  -התביעה נדחתה
 2.4חישוב דמי הלידה יכלול את חודש הלידה  -התביעה

563

נדחתה
 2.5התובעת ביקשה שלא לחשב את דמי הלידה לפי מקום
עבודתה האחרון אלא לחשב את דמי הלידה לפי מקום
עבודתה הקודם שם שכרה היה יותר גבוה  -התביעה
נדחתה

תוספת שניה
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565
567
568

571

תוכן עניינים

פרק י"ז :תקנה 2ב לתקנות הביטוח לאומי (אימהות)
 .1כללי
 .2הפרת חוק עבודת נשים  -פגיעה בהיקף משרת התובעת ללא
אישור הממונה על חוק עבודת נשים  -התביעה התקבלה בחלקה
 .3המענק הרבעוני כחלק משכרה החודשי הרגיל של המערערת
לצורך קביעת דמי הלידה  -התביעה התקבלה
 .4הבסיס לחישוב השכר הרגיל לצורך גמלת שמירת הריון כאשר
התובעת שהתה בחופשה ללא תשלום עת הגישה את התביעה
לגמלה  -התביעה נדחתה
 .5חישוב שכר העבודה הרגיל  -תקנה (2ב) לתקנות הביטוח
הלאומי (אימהות) ,התשי"ד1954-
 5.1חישוב תשלום דמי הפגיעה  -התביעה נדחתה
 5.2חישוב דמי לידה  -התייחסות אל קצבת אובדן כושר
עבודה זמני כאל תקופת עבודה  -התביעה התקבלה
 5.3חישוב דמי לידה  -דמי אבטלה כדמי עבודה  -התובעת
טענה כי לא עבדה מסיבה שאינה תלויה בה  -התביעה
נדחתה
 5.4זכאות לדמי לידה  -יחסי עובד-מעסיק  -סיום עבודת
התובעת נכפה על התובעת ללא היתר  -התביעה התקבלה
 5.5חישוב גמלה לשמירת הריון  -חופשה ללא תשלום -
התביעה נדחתה
 5.6חישוב דמי לידה  -חישוב דמי לידה לפי היום הקובע -
התביעה נדחתה
 .6האם שהייתה של המשיבה בחופשת לידה ללא שכר נכללת
במקרים המנויים בתקנה (2ב) לתקנות אימהות

כט
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תוכן עניינים

פרק י"ח :תקנה (2ה) לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות)
 .1חישוב גמלת דמי לידה  -עובדת עצמאית  -התביעה הנדחתה

593
593

פרק י"ט :תקנה 4א לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות)
 .1אופי עיסוקה של המשיבה {עבודה או התנדבות} לצורך
זכאות לדמי לידה  -הערעור התקבל
 .2חישוב תקופת הזכאות לדמי לידה  -עובדת שכירה  -התביעה
התקבלה

597

 .3שנת השתלמות כתקופה שבה שולמו דמי ביטוח בגינה לצורך
זכאות לדמי לידה  -התביעה נדחתה
 .4חישוב תקופת האכשרה בעדה משולם דמי לידה  -התביעה
התקבלה בחלקה רק לעניין הזכאות לדמי לידה
פרק כ' :חוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-
 .1הדין
 .2כללי
 .3תכליתה של ההוראה האוסרת על פיטורי עובדת לאחר תום
חופשת הלידה
 .4זכויות הנובעות מן ההריון
 .5גמלת דמי לידה
 .6המערערת ראתה את הפסקת עבודתה כיציאה לחופשת לידה
ולא כהתפטרות  -הערעור התקבל
 .7דמי לידה לבן זוג  -חישוב היום הקובע לזכאות  -התביעה
התקבלה

תוספת שניה

ל

597
599
601
602
605
605
639
643
645
645
646
649

תוכן עניינים

 .8חישוב אחר של בסיס השכר לפיו נקבעת גמלת שמירת הריון -
התובעת נכנסה לשמירת הריון באותו החודש בו סיימה את
חופשת הלידה
 .9דמי לידה לבן זוג  -לא הובאה כל ראיה אובייקטיבית לעניין
הפחתת היקף עבודתו של התובע בטיפול בילדו  -התביעה
נדחתה
 .10הרעת יחסי העבודה לאחר שובה של התובעת לעבודה
משמירת ההריון  -התביעה התקבלה באופן חלקי
 .11הגבלת פיטורים  -החלטת הפיטורים בטלה ,משלא ניתן לה
היתר הממונה  -הערעור התקבל
 .12סיום יחסי עובד-מעביד  -פיצויי פיטורים ,פדיון חופשה ,דמי
הבראה ,פיצוי בגין שעות נוספות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .13העסקת עובדת בתקופת חופשת הלידה בניגוד לקבוע בחוק
עבודת נשים  -פיטורים ללא שימוע  -התביעה התקבלה בחלקה
 .14זכויות תובעת שהתפטרה בזמן שהיתה בחופשת לידה -
זכויות התובעת כשכירה לאחר פירוק שותפות במשרד בו עבדה -
התביעה התקבלה בחלקה
 .15איסור לפטר עובדת השבה מחופשת הלידה  -הארכת חופשת
לידה  -התביעה התקבלה בחלקה
 .16התובעת טענה שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים וחוק
שוויון הזדמנויות בעבודה  -פיצויי פיטורים  -התביעה התקבלה
בחלקה
 .17קיזוז שלא כדין  -גמלת שמירת הריון  -התביעה נדחתה
 .18פיטורים לאחר תום חופשת הלידה  -סיום יחסי עובד-
מעסיק  -הגבלת פיטורים  -התביעה התקבלה בחלקה

לא

650
650

651
651
653
656

660
662
665
668
668

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .19התובעת פוטרה בסמוך לחזרתה מחופשת לידה  -התביעה
התקבלה בחלקה
 .20רציפות עבודת התובעת לא נקטעה עקב חופשות הלידה -
התביעה התקבלה
 .21הלנת פיצויי פיטורים  -התביעה נדחתה
 .22פדיון חופשה ופיצוי בגין אי-הפרשה לקרן פנסיה  -התביעה
התקבלה
 .23תשלום דמי אבטלה לאחר שנת שבתון ,כשחופשת הלידה
נמשכה בחופשה ללא תשלום  -התביעה נדחתה
 .24זכאות להארכת תוקף אשרת שהייה לעובדת זרה  -זכאות
לדמי לידה  -התביעה התקבלה
 .25התובעת פוטרה פעמיים בזמן שהיתה בהריון  -התביעה
התקבלה
 .26התובעת טענה לפיטורים שלא כדין עת היא סיפרה למעבידה
כי היא בהליכי אימוץ  -התביעה נדחתה על כל רכיביה
 .27התובעת ביקשה לחשב את תקופת ימי חופשת הקיץ במניין
ימי האכשרה הנדרשים לקבלת דמי אבטלה  -התביעה נדחתה
 .28התובעת פוטרה מעבודתה עת היתה בהריון  -התביעה

671
673
675
676
677
679
681
683
685
686

התקבלה
פרק כ"א :חוק עבודת נשים  -זכות להיעדר מהעבודה (סעיף 7
לחוק עבודת נשים)
 .1הדין
 .2כללי
 .3נסיבות הפסקת עבודה  -נטל ההוכחה על הטוען לפיטורים

תוספת שניה

לב

691
691
691
692

תוכן עניינים

 .4שמירת מקום העבודה לעובדת למשך עד שנה לאחר חופשת
הלידה
 .5התובעת טענה שהתפטרה מעבודתה מחוסר ברירה בשל הרעת
תנאים  -התביעה נדחתה
 .6פיטורים בזמן שמירת הריון  -התביעה התקבלה
 .7התובעת עברה טיפולי פוריות עת פוטרה  -התפטרות
בהתנהגות  -התביעה נדחתה
 .8פיטורים מחמת טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .9התובעת פוטרה עת שעברה טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה
בחלקה
 .10פיטורים בזמן ימי מחלה כשטרם הוגשה בקשה לגמלת
שמירת הריון  -התביעה התקבלה
 .11התובעת יצאה לחופשה ללא תשלום  -המוסד לביטוח לאומי
דחה את תביעתה לדמי אבטלה  -התביעה התקבלה
 .12הרעת יחסי העבודה לאחר שובה של התובעת לעבודה
משמירת ההריון  -התביעה התקבלה באופן חלקי
 .13הגבלת פיטורים  -החלטת הפיטורים בטלה ,משלא ניתן לה
היתר הממונה  -הערעור התקבל
 .14התובעת פוטרה לאחר תום חופשת הלידה  -התביעה
התקבלה
 .15סיום יחסי עובד-מעביד  -פיצויי פיטורים ,פדיון חופשה ,דמי
הבראה ,פיצוי בגין שעות נוספות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .16היעדרות מהעבודה  -התובעת טענה כי נאלצה להתפטר בשל
הרעת תנאים ולכן היא זכאית לפיצויי פיטורים  -התביעה
התקבלה בחלקה

לג

693
693
695
697
699
702
703
703
706
706
706

708

709

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .17דמי לידה לתובע  -התביעה נדחתה {התובע לא עמד על
המשך ההליך ולכן לא מונה מומחה}
 .18העדרות מהעבודה  -התובעת טענה שיש לראות בה כמי
שנאלצה להתפטר ועל-כן היא זכאית לפיצויי פיטורים וזכויות
נלוות
 .19פיטורים בזמן הריון {הוצע לתובעת לאחר שפוטרה ,לעבוד
בתנאים שלא התאימו לה}  -התביעה התקבלה
 .20העדרות מהעבודה  -התובעת פוטרה עת עברה טיפולי פוריות
 התביעה נדחתה .21העדרות מהעבודה  -איסור לפטר עובדת השבה מחופשת
הלידה  -הארכת חופשת לידה  -התביעה התקבלה בחלקה
 .22הרעת תנאים במשרד {הותקנו מצלמות אבטחה}  -הלנת
שכר  -התביעה התקבלה בחלקה
 .23התובעת פוטרה בהיותה בהריון לאחר שנעדרה מהעבודה -
התביעה התקבלה בחלקה
 .24התובעת טענה שהיא פוטרה  -הנתבעת ראתה בהתנהגותה
של התובעת {העדרויות מהעבודה} כהודעה על סיום עבודתה
בחברה  -התביעה נדחתה
 .25התובעת פוטרה עת שעברה טיפולי פוריות  -התביעה
התקבלה בחלקה {חלק מרכיבי התביעה האחרים}
 .26היעדרות מהעבודה  -התובעת הופלתה לרעה בשל הריונה -
התביעה התקבלה בחלקה  -התביעה שכנגד נדחתה
 .27היעדרות מהעבודה  -פיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים
וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה  -פיצויי פיטורים  -התביעה
התקבלה בחלקה

תוספת שניה

לד

710

711
713
715
718
718
719

722
724
725

729

תוכן עניינים

 .28פיטורים בזמן תקופת ההיעדרות של התובעת  -התביעה
התקבלה חלקית {רק במה שנוגע לרכיבי תביעה אחרים}
 .29התובעת נעדרה מן העבודה בשל שמירת הריון  -הרעת
תנאים {התובעת התבקשה לעבוד בסניף אחר של הנתבעת} -
התביעה התקבלה
 .30היעדרות מהעבודה בשל טיפולי הפריה חוץ-גופית  -הערעור
נדחה
 .31היעדרות מהעבודה בשל ניתוח בכיס המרה  -פיטורים לאחר
חופשת המחלה  -התביעה התקבלה
 .32התובעת פוטרה עת היתה בהריון  -התביעה התקבלה
בחלקה
 .33היעדרות מהעבודה בשל חופשת לידה  -התביעה התקבלה
בחלקה {לא התקבלה הטענה שהפיטורים היו בניגוד לחוק
עבודת נשים או חוק שוויון הזדמנויות בעבודה}
 .34היעדרות מהעבודה בשל חופשת לידה  -התביעה התקבלה
בחלקה {הפיטורים היו בניגוד לחוק עבודת נשים אולם לא היו
בשל הלידה אלא בשל סכסוך שהיה בין הצדדים}
 .35היעדרות ל"שעת הנקה"  -התביעה התקבלה באופן חלקי
{רק בנוגע לרכיבי פיצויי הפיטורים אך לא בשל "שעת ההנקה"}
 .36זכות להיעדר מן העבודה " -שעת הנקה"  -התביעה התקבלה
באופן חלקי
 .37זכאות להיעדרות בשל טיפולי פוריות  -התביעה נדחתה
 .38היעדרות מהעבודה בשל שמירת הריון  -אין בהיעדרות של
יום כדי ללמד על כוונת התובעת להתפטר ממקום העבודה -
התביעה התקבלה בחלקה

לה
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734
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740
742
743
744

745

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .39הזכות להיעדרות מהעבודה  -בדיקות רפואיות במהלך
ההריון  -התביעה התקבלה בחלקה
 .40הזכות להיעדרות מהעבודה  -הודעה מוקדמת והזכות
להתפטר על-מנת לטפל בתינוק
 .41הזכות להיעדר מהעבודה  -דמי אבטלה בזמן חופשה ללא
תשלום  -התביעה נדחתה
 .42הזכות להיעדר מהעבודה  -התובעת נעדרה מעבודתה בשל
טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה בחלקה {מירב טענותיה נדחו

747
748
749

ובין-היתר טענתה כי פוטרה בשל העדרויותיה}
 .43הזכות להיעדר מהעבודה  -התובעת נעדרה מהעבודה עת
הלכה לבדיקות רפואיות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .44הזכות להיעדר מהעבודה  -היעדרות בשל טיפולי פוריות -
התביעה התקבלה
 .45הזכות להיעדר על-פי החוק ,לא מקימה אוטומטית זכות
לראות בתקופת ההיעדרות תקופת אכשרה  -התביעה נדחתה

758

פרק כ"ב :חוק עבודת נשים  -הפרשות לקופת גמל בחופשת
לידה ובשמירת הריון (סעיף 7א לחוק עבודת נשים)

761

 .1הדין
 .2תשלומים לקופת גמל גם לתקופה בה משולמים דמי לידה
וגמלה לשמירת הריון  -התביעה התקבלה בחלקה
 .3העובדת טענה שהמעסיקה לא ביצעה הפרשות פנסיוניות
בתקופת חופשת הלידה ובניגוד לדין  -התביעה התקבלה בחלקה
 .4העיריה הפסיקה להעביר לקרן הפנסיה של התובעת את
התשלומים על שמה  -הלנת שכר  -התביעה התקבלה בחלקה

תוספת שניה

לו

752
753
756

761
764
766
768

תוכן עניינים

 .5המשך ההפרשות לביטוח הפנסיוני ,גם במהלך תקופות
שמירת ההריון ותקופת חופשת הלידה  -הרעת יחסי העבודה
לאחר שובה של התובעת לעבודה משמירת ההריון  -התביעה
התקבלה באופן חלקי
 .6הנתבעת לא העבירה הפרשות פנסיוניות בגין חופשת הלידה
של התובעת  -התביעה התקבלה בחלקה
 .7הפרשה לקופת גמל בעת חופשת הריון  -זכויות תובעת
שהתפטרה בזמן שהיתה בחופשת לידה  -זכויות התובעת
כשכירה לאחר פירוק שותפות במשרד בו עבדה  -התביעה
התקבלה בחלקה
 .8הפרשות לקופת גמל בעת חופשת לידה  -הנתבעת לא הפרישה
לקופת הגמל של התובעת עת היא היתה בחופשת לידה  -הפרה
של חוק עבודת נשים ,התשי"ד - 1954-התביעה התקבלה
 .9הפרשות לקופת גמל בתקופת חופשת הלידה וכן  60יום לאחר
חופשת הלידה  -התביעה התקבלה בחלקה  -תביעתה הנגדית של
הנתבעת התקבלה בחלקה
 .10אי-הפרשה לקרן פנסיה  -התביעה התקבלה {אך בית-הדין
לא בחן את זכאותה של התובעת לפיצוי כלשהו בגין התקופה בה
שהתה בחופשת לידה ובשמירת הריון}
 .11הפרשות לפנסיה בגין עבודה נוספת בעת שירות מילואים -
התביעה התקבלה
פרק כ"ג :איסור העסקה בחופשת לידה (סעיף  8לחוק עבודת
נשים)
 .1הדין

לז
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773

775
777
779
779

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .2כללי
 .3איסור העסקה בחופשת לידה  -התובעת הועסקה במהלך
חופשת הלידה  -התביעה התקבלה

779

פרק כ"ד :חוק עבודת נשים  -הגבלת פיטורים (סעיף  9לחוק
עבודת נשים)
 .1הדין
 .2כללי

781
781
784

 .3פיטורים כאשר הסיבה לפיטורים לא נעוצה בהריון אלא
מטעמים עניינים בלבד
 .4פיטורים כאשר היו חילופי מעסיקים
 .5הביקורת השיפוטית על החלטת הממונה
 .6פיטורים בזמן תקופת ההריון  -התובעת טענה שהיא פוטרה
בשל הריונה  -התביעה נדחתה
 .7פיטורים בעת טיפולי פוריות  -התובעת טענה שהיא פוטרה עת
היא היתה במהלך טיפולי פוריות  -התביעה נדחתה ברובה
 .8פיטורים בתקופת ההריון  -התובעת פוטרה עת היתה בהריון -
הערעור נדחה
 .9פיטורים בזמן הריון  -התובעת לא השלימה שישה חודשי
עבודה אצל הנתבעת  -התביעה התקבלה
 .10התובעת פוטרה עת היתה בהריון  -הערעור התקבל
 .11המערערת פוטרה עת היתה בחופשת לידה  -הערעור התקבל
 .12פיטורים בזמן הריון  -המערערת טענה כי פוטרה בשל
הריונה  -הערעור נדחה

תוספת שניה

לח

779

785
785
785
787
789
791
792
793
794
795

תוכן עניינים

 .13פיטורים בזמן הריון  -התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה
מחמת הריונה  -התביעה נדחתה
 .14פיטורים בעת טיפולי פוריות  -התובעת טענה כי היא פוטרה
עת עברה טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה בחלקה {לא הוכח
כי הפיטורים היו קשורים לטיפולי הפוריות שעברה התובעת}
 .15פיטורים בניגוד לחוק בשל הריון  -התובעת טענה כי פוטרה
בשל הריונה  -התביעה נדחתה
 .16פיטורים בניגוד לחוק בשל הריון  -התובעת טענה כי פוטרה
בשל הריונה  -התביעה התקבלה בחלקה {לא התקבלה הטענה
כי התובעת פוטרה בשל הריונה}
 .17עבירות של פיטורי אישה בהריון ללא קבלת היתר -
הנאשמים הורשעו בעבירה על הוראות סעיפים 9א ו(14 -א)()6
לחוק עבודת נשים
 .18התובעת עברה טיפולי פוריות עת פוטרה  -התפטרות
בהתנהגות  -התביעה נדחתה
 .19התובעת טענה כי פוטרה עת היתה בחופשת לידה  -הלנת
שכר  -התביעה התקבלה בחלקה {נדחתה טענת התובעת
לפיטורים בשל חופשת הלידה}
 .20התובעת שהועסקה כמלצרית במלון  -פוטרה עת היתה
בהריון  -התביעה התקבלה
 .21פיטורים במהלך טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .22פיטורים בזמן הריון  -התביעה התקבלה בחלקה {התובעת
יידעה את מעסיקה בדבר ההריון רק לאחר שפוטרה}
 .23התובעת פוטרה עת היתה בהריון  -התביעה התקבלה
{התובעת הודיעה על הריונה לאחר שפוטרה}

לט

798

799
801

802

805
806

807
809
812
813
815

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .24הנתבעת לא רצתה להשיב את התובעת לתפקידה המקורי -
התביעה התקבלה בחלקה {התקבלה בנוגע להפרת חוק עבודת
נשים ,התביעה לא התקבלה בנוגע לטענת הפליה לפי חוק שוויון
הזדמנויות בעבודה}
 .25התובעת {עובדת זמנית} טענה כי היא פוטרה מחמת הריונה
 התביעה התקבלה בחלקה {נדחתה טענתה כי פוטרה מחמתהריונה}
 .26הנתבעת פיטרה את התובעת בשל הריונה ותוך אפלייתה
לרעה
 .27פיטורים בזמן הריון  -התובעת פוטרה מעבודתה לאחר
שהודיעה למעסיקתה כי היא בהריון  -התביעה התקבלה
 .28התובעת טענה כי פוטרה בתום חופשת הלידה  -התביעה
התקבלה
 .29התובעת פוטרה מעבודתה עת היתה בהריון  -התביעה
התקבלה
 .30התובעת פוטרה עת היתה בהריון  -יחסי עובד-מעסיק -
התביעה התקבלה
 .31פיטורים מחמת טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .32פיטורים בעת הריון  -התובעת ,עובדת שכירה בחנות פוטרה
מעבודתה בהיותה בהריון  -התביעה התקבלה
 .33התובעת פוטרה עת היתה בהריון  -התביעה התקבלה
 .34התובעת פוטרה עת עברה טיפולי פוריות  -התביעה התקבלה
בחלקה

תוספת שניה

מ

818

820
821

822
824
824

825
828
831
833
834

תוכן עניינים

 .35ערעור על החלטת הממונה על-פי חוק עבודת נשים אשר
דחתה את בקשת המערערת למתן היתר לפיטורי המשיבה
שהיתה בהריון עת שפוטרה  -חילופי בעלים בעסק  -הערעור
נדחה
 .36המשיבה מסרה למעסיקתה שהיא בהריון רק לאחר שפוטרה
 הערעור נדחה .37חרף ליקויים שנמצאו בעבודתה של התובעת ,הריונה היווה
את אחד השיקולים לפיטורים  -התביעה התקבלה
 .38התובעת פוטרה בהיותה בהריון  -התביעה התקבלה בחלקה
{למרות שלא הוכחה תביעת העובדת לפיטורים מחמת הריון,
נקבע ,כי יש לפסוק לה פיצויים מכוח חוק עבודת נשים שכן לא
התבקש ולא ניתן היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת
נשים}
 .39הגבלת פיטורים  -העובדת לא סיפקה כל ראיה או ראשית
ראיה בכדי לבסס את טענתה כי המעסיקה ידעה על ההריון יום
קודם לפיטורים  -התביעה נדחתה
 .40הגבלת פיטורים  -פיטורים בזמן הריון  -לא התקיימו
שיקולים נוספים לפיטורי התובעת מלבד ההריון  -התביעה
התקבלה
 .41הגבלת פיטורים  -פיטורים במהלך התקופה המוגנת -
התובעת פוטרה לאחר תום חופשת הלידה  -התביעה התקבלה
 .42הגבלת פיטורים  -התובעת פוטרה במהלך  60הימים שלאחר
חופשה הלידה  -התביעה התקבלה

מא

835

838
840

843

846
847

849
851

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .43הגבלת פיטורים  -התובע פוטר בעקבות תגרה שהיה מעורב
בה עם עובד אחר  -פיטורים במהלך  60הימים משובו של עובד
מחופשת לידה  -התביעה נדחתה
 .44דחיית תביעות תובעת לסדרה של עילות פיצויים מכוח חוק
עבודת נשים והותרת קבלת תביעתה בעניין אי-מסירת הודעה
לעובד בלבד

852

)1(854

פרק כ"ה :חוק עבודת נשים  -איסור פגיעה בהיקף משרה או
בהכנסה (סעיף 9א לחוק עבודת נשים)
 .1הדין
 .2כללי
 .3ההבדל בין חוק עבודת נשים לחוק שוויון ההזדמנויות
 .4הפחתה בהיקף המשרה של העובד או העובדת
 .5הנאשמים הורשעו בעבירה של פיטורי עובדת בעת היותה
בהריון ,ללא קבלת היתר ממשרד התמ"ת
 .6איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה  -עקב חילופי בעלים
הוצעו לתובעת משמרות שונות  -התביעה נדחתה
 .7איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -כתב האישום ייחס
לנאשמים עבירה של פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון,
ללא היתר כדין  -הנאשמים זוכו מאשמה
 .8איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -הפחתת היקף
המשרה  -יחסי עובד-מעסיק  -התביעה התקבלה בחלקה
 .9איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -לא היה קשר בין
הפיטורים להריון  -הפחתה בשכר העובדת  -הערעור נדחה

תוספת שניה

מב

855
855
855
855
856
856
857

860
862
866

תוכן עניינים

 .10פיטורים בשל הריון  -התובעת פוטרה עת היתה בהריון -
התביעה התקבלה
 .11איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -התובעת עבדה
בשעות גמישות ונדרשה לחזור לעבוד בשעות רגילות בתפקיד
אחר ,מאוחר יותר פוטרה בשל סירובה  -פגיעה בשכר לאחר
חופשת הלידה  -התביעה התקבלה
 .12איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -פדיית תקופת איסור
הפיטורים בכסף  -פגיעה בתנאי העסקה על-ידי נטילת הרכב
והטלפון הנייד ,כאשר התובעת הוצאה לחופשה בתשלום -
התביעה התקבלה בחלקה
 .13איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -הפחתה בשעות
ובשכר לאחר חופשת הלידה  -פיטורים טרם הסתיימה התקופה
המוגנת  -התביעה התקבלה
 .14איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -העובדת פעלה
בניגוד לנוהלי הרשת  -התביעה נדחתה
 .15איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה  -הנתבע לא ביקש
היתר לפיטורי התובעת  -התביעה התקבלה בחלקה
פרק כ"ו :חוק עבודת נשים  -היתר לגבי עובדת בהריון -
תחילת תוקף (סעיף 9ב לחוק עבודת נשים)
 .1הדין
 .2היתר לפטר עובדת בהריון  -לא היתה לממונה סמכות להתיר
את פיטורי העובדת  -הערעור נדחה
 .3היתר לפטר עובדת בהריון  -הממונה התירה לפטר את
המשיבה מיום מתן ההחלטה  -הערעור נדחה

מג

867

869

871

873
875
877

881
881
881
884

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .4היתר לפטר עובדת בהריון  -החלטת הממונה להתיר את
פיטורי המערערת ,באופן רטרואקטיבי  -הערעור התקבל באופן
חלקי
 .5היתר לפטר עובדת בהריון  -לא הורם הנטל בדבר אי-ידיעת
המערערת על ההריון  -הערעור נדחה
 .6היתר לפטר עובדת בהריון  -הנתבעות פיטרו את התובעת
בניגוד לחוק עבודת נשים ,מבלי שניתן אישור של הממונה על
חוק עבודת נשים  -התביעה התקבלה בחלקה
 .7היתר לפטר עובדת בהריון  -החברה לא היתה רשאית לממש
את הודעת הפיטורים ולהביא לכדי סיום את יחסי העבודה ,ללא
קבלת היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים  -רק התביעה
העיקרית התקבלה
 .8היתר לפטר עובדת בהריון  -הממונה סירבה לתת היתר
לפיטורים  -פיטורי העובדת לא היו בשל הריונה  -הערעור
התקבל והתביעה נדחתה {למעט ההחלטה על שכר עבודה שהגיע
לתובעת}
 .9היתר לפטר עובדת בהריון  -פיטורים בזמן הריון  -הממונה
התיר את פיטורי התובעת ביחס לתקופה שהחל מתום חופשת

886

888

890

892

896

הלידה  -התביעה התקבלה

897

פרק כ"ז :חוק עבודת נשים  -תחולת הוראות על הורה מאמץ,
הורה מיועד והורה במשפחה אומנה (סעיף 9ג לחוק עבודת
נשים)

901

תוספת שניה

מד

תוכן עניינים

פרק כ"ח :חוק עבודת נשים  -שינויים והתאמות בתחולת
ההוראות על הורה מאמץ (סעיף 9ד לחוק עבודת נשים)

903

פרק כ"ט :חוק עבודת נשים  -שינויים והתאמות בתחולת
ההוראות על הורה מיועד (סעיף 9ה לחוק עבודת נשים)

907

פרק ל' :חוק עבודת נשים  -שינויים והתאמות בתחולת
ההוראות על הורה במשפחת אומנה (סעיף 9ו לחוק עבודת

909

נשים)
פרק ל"א :חוק עבודת נשים  -הודעה על הפסקת הליך אימוץ
או אומנה או על הפסקת הריון של אם נושאת (סעיף 9ז לחוק
עבודת נשים)
פרק ל"ב :חוק עבודת נשים  -עבודה בשעות נוספות ובמנוחה
השבועית ועבודת לילה (סעיף  10לחוק עבודת נשים)

911

913

פרק ל"ג :חוק עבודת נשים  -פנקס עובדות (סעיף  11לחוק
עבודת נשים)

915

פרק ל"ד :פרסום הוראות החוק (סעיף  12לחוק עבודת נשים)

917

פרק ל"ה :סמכויות פיקוח (סעיף  13לחוק עבודת נשים)

919

מה

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ל"ו :סמכות שיפוט ותרופות (סעיף 13א לחוק עבודת
נשים)

821

פרק ל"ז :זכות תביעה (סעיף 13ב לחוק עבודת נשים)

923

פרק ל"ח :זכות התערבות בתובענות (סעיף 13ג לחוק עבודת
נשים)

925

פרק ל"ט :ערעור (סעיף 13ד לחוק עבודת נשים)

927

פרק מ' :עונשין (סעיף  14לחוק עבודת נשים)

931

פרק מ"א :אחריות נושא משרה (סעיף  15לחוק עבודת נשים)

937

פרק מ"ב :ראיות (סעיף  16לחוק עבודת נשים)

939

פרק מ"ג :דין אגודה שיתופית (סעיף  18לחוק עבודת נשים)

941

פרק מ"ד :המדינה כמעסיק (סעיף  19לחוק עבודת נשים)

943

פרק מ"ה :ביצוע ותקנות (סעיף  20לחוק עבודת נשים)

945

פרק מ"ו :חובת התייעצות (סעיף  21לחוק עבודת נשים)

947

תוספת שניה

מו

תוכן עניינים

פרק מ"ז :העברת סמכויות (סעיף  22לחוק עבודת נשים)

949

פרק מ"ח :פרסום מידע על זכויות לפי חוק זה (סעיף 22א לחוק
עבודת נשים)

951

פרק מ"ט :שמירת זכויות (סעיף  23לחוק עבודת נשים)

953

פרק נ' :הוראות מעבר (סעיף  24לחוק עבודת נשים)

955

פרק נ"א :ביטול (סעיף  25לחוק עבודת נשים)

957

שער ד':
ביטוח ילדים (סעיפים  65עד 74א לחוק)

959

פרק א' :פרשנות  -קצבת ילדים
 .1הדין
 .2כללי
 .3קביעת היותו של אדם בגדר תושב ישראל
 .4תושבותו של מבקש גמלה

961
961
962
962
968

 .5התערבות שיפוטית
 .6דחיית תביעה לתשלום קצבת ילדים משלא התקיימו בתובעת
התנאים לתשלום הקצבה  -עקב שהייתה בישראל שלא כדין

971

פרק ב' :קצבת ילדים  -זכות לקצבת ילדים
 .1הדין
 .2כללי

מז

)1(972
973
973
973

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .3הגשת תביעה כתנאי לקבלת גמלאות על-פי חוק
 .4סעיף  65לחוק הביטוח הלאומי  -תנאים מהותיים לקבלת
הקצבה
 .5סעיף  66לחוק הביטוח הלאומי  -פעולת המבוטח לקבלת
הקצבה
 .6היתר כניסה לישראל

977

פרק ג' :סכום הקצבה

979

 .1הדין
 .2כללי
 .3ניכוי בגין תשלום קצבת ילדים שלא כדין

979
980
981

פרק ד' :מקבל הקצבה
 .1הדין
 .2כללי
 .3חובת ההורים וקבלת הקצבה
 .4החלטת המוסד לביטוח לאומי  -ערעור

983
983
983
984
985

פרק ה' :מניין ילדים ממספר נשים

987

פרק ו' :הורה הנעדר מן הארץ

989

פרק ז' :הורה שמת או חדל להיות מבוטח

991

פרק ח' :תקופת הקצבה

993

תוספת שניה

מח

973
975
976

תוכן עניינים

995

פרק ט' :פטור הקצבה ממסים
פרק י' :מענק לימודים
 .1הדין
 .2תובעת חד-הורית ומענק לימודים  -דחיית תביעה
 .3אם חד-הורית ומענק לימודים  -תביעה שנתקבלה
 .4הגדרת הורה יחיד בחוק משפחות חד-הוריות

997
997
1002
1003
)1(1016

פרק י"א :מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון

1017

שער ה':
ביטוח נפגעי עבודה (סעיפים  109-75לחוק)

1019

פרק א' :מבוטחים ותנאים לביטוח (סעיף  75לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3אסיר"  -זכותו לקבל את קצבת הנכות בעת מאסרו (סעיף
 - ))6(75כללי הפרשנות שיש להחיל בבואנו לפרש הוראת חוק
 .4עובד
 .5מסך ההתאגדות
 .6נפגעי עבודה
 .7צד שלישי
 .8תאונת עבודה
 .9הוראות שונות בקשר לחלות ביטוח נפגעי עבודה והתפתחות
הפסיקה בעניין
 .10עצמאי

מט

1021
1021
1022
1022
1027
1031
1032
1033
1034
1035
1038

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .11עובד זר
 .12אירוע חריג
 .13זהות המעביד
" .14עובד עצמאי"
 .15הגדרת "עובד" בסעיף  75לחוק  -דחיית תביעה
 .16הוכחת יחסי עובד-מעביד וקבלת התביעה  -טענת התיישנות

1041
1041
1041
1043
)1(1044
)23(1044

פרק ב' :עובד בחוץ לארץ (סעיף  76לחוק)

1045

 .1הדין
 .2כללי

1045
1045

פרק ג' :חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה (סעיף 77
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3עובד לשעה בעבודה
 .4מתן הענקה  -סעיף  387לחוק לביטוח לאומי
 .5ההלכה הפסוקה

1051
1051
1051
1055
1057
1060

פרק ד' :הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים (סעיף  78לחוק)

1065

פרק ה' :פגיעות בעבודה (סעיף  79לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הוכחת קיומה של התאונה

1067
1067
1067
1068

תוספת שניה

נ

תוכן עניינים

 .4הוכחת קשר סיבתי בין התאונה לבין עבודת התובע
 .5תאונת עבודה  -עובד
 .6עובד חברת כוח-אדם  -פעילות ספורטיבית
 .7חידוש הלכה  -יש להכיר בפגיעה על רקע פלילי עקב "טעות
בזיהוי" כ"סיכון דרך" ,ובאירוע כולו כ"תאונת עבודה"
 .8פגיעה במסגרת משחק כדורגל שלא בתחן העיסוק-התביעה
נדחתה

1070
1070
1070
1071
)22(1072

פרק ו' :דוגמאות פגיעות שונות בעבודה (סעיף  79לחוק)
 .1פגיעה בגב
 .2אוטם שריר הלב
 .3סחרחורת  -עובדת ניקיון
 .4אירוע מוחי
 .5החלקה
 .6מחלת מקצוע  -פגיעה בשמיעה
 .7מחלת עור
 .8רשימה "סגורה"
 .9פריצת דיסק

1073
1073
1074
1076
1078
1085
1085
1086
1087
1092

 .10חוות-דעת רפואית
 .11שכר-טרחה של המומחה הרפואי מטעם בית-הדין
 .12שיהוי בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי
 .13תורת המיקרוטראומה
 .14מינוי מומחים

1105
1106
1107
1107
1112

פרק ז' :אירועים תאונתיים (סעיף  79לחוק)

1117

נא

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .1כללי
 .2גב שנתפס במהלך עבודה
 .3יציאת תובע לתפילה ונפילה הינה פעולה שנילווית לעבודה
 .4נפילה
 .5תובע כעצמאי
 .6אירוע חריג
 .7בעל חנות רהיטים  -נפילת מזנון כבד על ידו
 .8נהג אוטובוס  -עליה על במפר גדול וחבלה בכתף

1117
1117
1119
1120
1120
1121
1122
1123

 .9מנכ"ל חברת הסעות  -פנה לבנק לבצע הפקדות ואחר כך
לעבודה
 .10מכונאי  -הרמת צמיגים  -חילוץ מנוע  -בעיות גב
 .11עובד מעדניה  -תקיפה
 .12עובד בסניף שופרסל  -נפגע בעודו נוהג על אופנוע
 .13האם אירוע שוד ייחשב כתאונת עבודה?
 .14פגיעה מירי מידי כוחות צה"ל
 .15קניות לשבת לקשישה בה טיפלה במסגרת עבודתה בעמותת
מטב  -החלקה בקניון
 .16פגיעה במסגרת טיול מאורגן במקום העבודה

1143
1146

 .17יום גיבוש
 .18פגיעה במסגרת השתלמות מקצועית
 .19נפילה במדרגות הבית
 .20משחק כדורסל
 .21תקיפה
 .22פגיעה על המדרכה בדרך
 .23עבודה לצרכים אישיים

1149
1149
1158
1161
1164
1167
1169

תוספת שניה

נב

1126
1129
1131
1133
1135
1136

תוכן עניינים

 .24אי-ביטוח כעובד שכיר
 .25היעדר פירוט מדוייק במסמכים רפואיים
 .26תאונה בדרך הביתה מהעבודה
 .27תאונת עבודה לפי סעיף  79לחוק הביטוח הלאומי (נוסח
משולב) ,התשנ"ח1995-
 .28תאונת אופנוע בשעת לילה מאוחרת
 .29מתווך נדל"ן
 .30תגרה

1175
1181
1188
1188

 .31פגיעה אורטופדית
 .32תביעה לגמלה
 .33בעלי שליטה
 .34פגיעה ביד ,זרוע ,כתף ,אצבעות ומרפק ימין כפגיעה בעבודה
 .35השתלמות
 .36סטיה קלה בדרך
 .37יסודות התאונה
 .38יסודות התאונה
 .39זכות לקצבה או מענק
 .40תורת המיקרוטראומה

1189
1192
1193
1193
1195
1196
1197
1197
1198
1199

 .41המבחן המעורב
 .42תקיפה
 .43משקל לחוות-דעת של מומחה רפואי
 .44השתלמויות
 .45נהג אוטובוס
 .46מצב רפואי

1200
1201
1201
1202
1203
1203

נג

1171
1172
1173

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .47פגיעה במסגרת טיול מטעם חוג משוטטים שאורגן יחד עם
עובדי החברה  -הטיול לא אורגן על-ידי מקום העבודה
 .48נפילה בשביל פנימי בבית המגורים  -לא הוכרה כתאונת
עבודה
 .49אירוע חריג בעבודה ,של התרגזות חריפה וויכוח עם עובדו.
אי-הוכחת האירוע החריג
 .50טיול משפחות  -לא הוכחה ,זיקה סבירה בין הטיול לעבודת
המערערת ,ואין הצדקה להכיר בו כ"פעילות נלווית לעבודה"
בהתאם לפסיקה
 .51אוטם לב  -אי-הוכחת אירוע חריג ודחיית הערעור ופסיקת
הוצאות נגד המערער
 .52פירוק מכלולים מספינות ,שיפץ אותם והחזיר אותם
לספינות .כאבי גב  -הערעור התקבל  -הוכרה כתאונת עבודה
 .53הקשר הסיבתי בין התאונה והליקויים  -ערעור נדחה
 .54כבאי  -היעדר קשר סיבתי בין הליקויים לתאונה  -פגיעה בגב
בגב תחתון
 .55הכרה במחלת סרטן המעי הגס כפגיעה בעבודה  -לא עלה
בידי המערער לחצות את המשוכה הראשונה של הוכחת "קשר
סיבתי" בין תנאי עבודתו לבין המחלה בה לקה  -הערעור נדחה
 .56התובע לא הרים את הנטל להוכיח קיומו של אירוע תאונתי

תוספת שניה

נד

)1(1204
)9(1204
)15(1204

)33(1204
)40(1204
)49(1204
)57(1204
)72(1204

)83(1204
)117(1204

תוכן עניינים

 .57לפי תורת המיקרוטראומה ניתן להכיר ב"תאונה" ,המקנה
זכות לגמלאות ,לא רק כאשר מדובר במקרה חד-פעמי
שמתלווים אליו סימנים מובהקים של מכה ,חבלה או הפעלת
כוח חיצוני כלשהו ,אלא גם בצירוף של מקרים (פגיעות) שכל
אחד מהם הוא בעל אופי "תאונתי" ,שניתן לאיתור בזמן ובשטח
ואשר הצטברותם גורמת לפגיעה ולנזק  -מיקרוטראומה .התובע
)124(1204
הרים את הנטל המוטל עליו
)132(1204
 .58אירוע מוחי  -לא הוכח אירוע חריג  -התביעה נדחתה
 .59עוזר חלוקה לנהג  -הרמת משקל  -אי-הוכחת הקשר הסיבתי )139(1204
 .60מחלת מקצוע -כפות ידיים  -עבודה בביוב ומים  -השימוש
)148(1204
בכפפות לעבודה

כרך שלישי
פרק ח' :פגיעות שונות (סעיף  79לחוק)
 .1טיפול שיניים
 .2מצב נפשי
 .3מחלת פרקינסון
 .4אירוע לב

1205
1205
1205
1206
1207

 .5עיניים
 .6אירועים אורטופדיים
 6.1גב
 6.2קרע המיניסקוס
 .7סוכרת
 .8אירוע מוחי
 .9ליקוי שמיעה

1209
1210
1210
1210
1211
1212
1213

נה

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .10פגיעה בעבודה
 .11התאבדות

1213
1214

פרק ט' :חזקת תאונת עבודה  -הפסקה וסטיה (סעיפים 81-80
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הפסקה או סטיה

1217
1217
1219
1247

 .4הפסקה וסטיה (סעיף (81א) לחוק)
 .5ההלכה הפסוקה

1249
1269

פרק י' :התנהגות ברשלנות (סעיף  82לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1277
1277
1277

פרק י"א :חזקת הסיבתיות (סעיף  83לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1281
1281
1281

 .3סעיף  83סיפא לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-
1995
" .4ניכוי מצב קודם"  -נכות מעורבת (עקב התאונה ושלא
קשורה לתאונה)
 .5ההלכה הפסוקה

1303
1306

פרק י"ב :בקע מפשעתי (סעיף  84לחוק)

1315

תוספת שניה

נו

1302

תוכן עניינים

 .1הדין
 .2כללי
 .3הרמת בלוני גז
 .4העמסת סחורה/הרמת משא
" .5מאמץ בלתי-רגיל"
" .6מאמץ בלתי-רגיל" ומינוי מומחה רפואי
 .7היעדר פניה לטיפול רפואי תוך  72שעות מיום הופעת הבקע
 .8שיקול-הדעת של המוסד לביטוח לאומי
 .9הרמת עגלה במשקל כבד
 .10הרמת מזגן ופירוקו

1315
1315
1318
1319
1320
1321
1323
1324
)1(1328
)7(1328

פרק י"ג :ליקוי שמיעה (סעיף 84א לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3טנטון  -סעיף 84א(ב) לחוק הביטוח הלאומי
 .4סעיף 84א(א)( )2לחוק הביטוח הלאומי
 .5סעיף 84א(ב) לחוק הביטוח הלאומי
 .6סעיף 84א(ב)( )1לחוק הביטוח הלאומי

1329
1329
1330
1331
1334
1335
1336

 .7סעיף 84א(ב)( )3לחוק הביטוח הלאומי
 .8ההלכה הפסוקה

1336
1338

פרק י"ד :מחלות מקצוע (סעיף  85לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תורת המיקרו-טראומה

1341
1341
1341
1343

נז

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .4תביעה כספית והצהרתית
 .5עישון

1348
1348

פרק ט"ו :גמלאות בעין  -זכות לגמלאות בעין  -ריפוי  -החלמה
ושיקום  -שיקום מקצועי (סעיפים  91-86לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה),

1349
1349
1351

התשכ"ח( 1968-להלן" :תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול
רפואי לנפגעי עבודה)")
 3.1האם תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי
עבודה) באות לפתור את בעיות הניידות של נכה עבודה?
 3.2תקנה  4לתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי)
 3.3תקנה  4לתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי) -
"ונבצר ממנו לקבל טיפול רפואי"
 .4הוצאות רפואיות
 .5ריפוי  -סעיף  87לחוק הביטוח הלאומי
 .6טיפולי שיניים
 .7הוצאות רפואיות  -קרם ידיים ,משחות ,סבון ושמפו
 .8פיצוי בגין תרופות שאינן מכוסות
 .9הוצאות נסיעה  -סעיף (87ג) לחוק הביטוח הלאומי
 .10החלמה ושיקום  -סעיף  88לחוק הביטוח הלאומי  -החלמה
ושיקום של מורה
 .11הדרכים למתן ריפוי ,החלמה ושיקום רפואי  -סעיף  89לחוק
הביטוח הלאומי  -הודעת צד ג'

תוספת שניה

נח

1353
1353
1353
1354
1355
1355
1358
1358
1358
1359
1360
1361

תוכן עניינים

 .12הדרכים למתן שיקום מקצועי  -סעיף  90לחוק הביטוח
הלאומי  -עזרה לעתיד
 .13יחסי המוסד עם נותן הגמלאות  -סעיף  91לחוק הביטוח
הלאומי
 .14רפואה משלימה
 .15עתירה למימוש גמלאות בחמי מרפא בהתאם לסעיף 86
לחוק
 .16טענת התיישנות

1363
1363
1366
)1(1376
)3(1376

פרק ט"ז :דמי פגיעה  -הזכות לדמי פגיעה ותחומיה (סעיף 92
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3נטל ההוכחה  -סעיף  92לחוק

1377
1377
1381

פרק י"ז :שלושה ימים ראשונים (סעיף  93לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1385
1385
1385

פרק י"ח :תקופת הזכאות הראשונה (סעיף  94לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1387
1387
1389

פרק י"ט :המקבל תמורת דמי פגיעה (סעיף  95לחוק)
 .1הדין

1391
1391

נט

1377

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .2כללי

1391

פרק כ' :אסיר ועציר (סעיף  96לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1393
1393
1393

פרק כ"א :שיעור דמי פגיעה (סעיף  97לחוק)
 .1הדין

1395
1395

 .2כללי

1395

פרק כ"ב :חישוב שכר עבודה רגיל (סעיף  98לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3נטל ההוכחה על העובד

1397
1397
1397
1399

פרק כ"ג :מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי (סעיף 99
לחוק)
 .1הדין

1401
1401

 .2כללי

1401

פרק כ"ד :התקנת תקנות (סעיף  100לחוק)

1403

פרק כ"ה :דמי פגיעה מופחתים (סעיף  102לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1405
1405
1405

תוספת שניה

ס

תוכן עניינים

פרק כ"ו :קצבה או מענק לנכה עבודה (סעיף  103לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3זכות לקצבה או למענק

1409
1409
1409
1411

פרק כ"ז :זכות לקצבה או למענק (סעיף  104לחוק)
 .1הדין

1415
1415
1415

 .2כללי

פרק כ"ח :חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו  100אחוז
(סעיף  105לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1417
1417
1417

פרק כ"ט :קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ-
 100אחוז (סעיף  106לחוק)

1419

פרק ל' :מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו  9אחוז או יותר אך
פחות מ 20 -אחוז (סעיף  107לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3פגיעה בעבודה

1421
1421
1422
1426

פרק ל"א :הצמדה למדד (סעיף  110לחוק)

1429

סא

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ל"ב :גמלאות מיוחדות (סעיף  112לחוק)

1431

פרק ל"ג :מענק במקום קצבה (סעיף  113לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3מנגנון ההיוון
 .4סמכות פקיד התביעות (סעיף  114לחוק)
 .5עליה בנכות המזכה לקצבה

1435
1435
1435
1447
1448
1448

פרק ל"ד :הגדלת קצבה לבני  18ו( 21 -סעיף  115לחוק)

1451

פרק ל"ה :ניכוי הוצאות כלכלה (סעיף  116לחוק)

1453

פרק ל"ו :הגדלת קצבת נכות (סעיף  117לחוק)

1455

פרק ל"ז :קביעת דרגת נכות (סעיף  118לחוק)
 .1הדין

1457
1457

 .2כללי
 .3ההבחנה בין סעיף (298א) לבין סעיף (118א) לחוק הביטוח
הלאומי
 .4היחס בין סעיף  118לחוק הביטוח הלאומי לבין תקנה 36
לתקנות (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז1956-
 .5טרשת
 .6פגיעה בגב

1458

תוספת שניה

סב

1465
1466
1467
1468

תוכן עניינים

1468
1469
1469
1470
1471
1472
1473
1473

 .7מסקנות שונות
 .8פגיעה בעבודה
 .9קביעה חלוטה
 .10סמכות ועדה רפואית
 .11ליקוי
 .12אוטם שריר הלב
 .13פוליו
 .14עמוד השדרה
 .15לא נפל פגם בהחלטת הוועדה אשר יישמה את ההלכה
המתאימה למקרה של המשיב וקבעה את שיעור התרומה של
נזקי העישון לנכותו הכוללת
 .16בעיה בברכיים ובכתפיים  -דחיית הערעור
 .17אי-הכרה בפגיעות בצוואר ,כתף ,ברכיים ,מרפקים ופגיעה
נפשית כפגיעה בעבודה על-פי תורת המיקרו טראומה
 .18טענות מערער נגד החלטת ביניים של ועדה רפואית  -היעדר
סמכות לדון
 .19דחיית ערעור מחמת התיישנות וחיוב העובד בהוצאות
 .20אין כל ביטוי של תסמונת פוסט טראומטית ,קרי פגיעה
נפשית או החמרת מצב נפשי על רקע התאונה

)1(1474
)5(1474
)10(1474
)17(1474
)30(1474
)38(1474

פרק ל"ח :דרגת נכות שאינה יציבה (סעיף  119לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1475
1475
1475

פרק ל"ט :סייג לקביעת דרגת נכות (סעיף  120לחוק)

1479

סג

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .1הדין
 .2כללי
 .3בלטים דסקליים
 .4ועדת הערערים
 .5תאונת עבודה
 .6מצב נפשי
 .7התערבות בית-הדין

1479
1479
1482
1483
1483
1484
1485

פרק מ' :התחשבות בנכות קודמת (סעיף  121לחוק)

1487

פרק מ"א :ערר (סעיף  122לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
התשט"ז( 1956-להלן" :תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת
נכות)")
 3.1תקנה  27לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות)
 3.2תקנה  28לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות)

1491
1491
1491

1504
1504
1505

 3.3תקנה  29לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות)
 3.4תקנה  30לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות)
 3.5תקנה  32לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות)
 3.6תקנה  34לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות)

1507
1508
1509
1509

פרק מ"ב :ערעור (סעיף  123לחוק)
 .1הדין

1511
1511

תוספת שניה

סד

תוכן עניינים

 .2כללי
 .3הערכאה המוסמכת
 .4פגימה אורטופדית
 .5סמכות הוועדה

1511
1513
1521
1522

פרק מ"ג :קביעת דרגה  -תנאי לתובענה (סעיף  124לחוק)

1523

פרק מ"ד :קביעת הוצאות מחיה ולינה (סעיף  125לחוק)

1525

פרק מ"ה :סמל ותעודה לנכי עבודה (סעיפים  129-126לחוק)

1527

פרק מ"ו :גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה (סעיפים 131-130
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
" .3אשתו בשעת מותו"  -דחיית התביעה
 .4ההבחנה בין סעיף (130א)( )3ל(130 -א)( )4לחוק
 .5סעיף  131לחוק  -שלושה יסודות מצטברים

1529
1529
1530
1531
1533
1535

פרק מ"ז :שיעור קצבת תלויים (סעיף  132לחוק)
 .1הדין
" .2שלושה ילדים ויותר"  -סעיף ()5(132ג) לחוק
 .3חישוב קיצבת התלויים  -סעיף  132לחוק

1539
1539
1540
1541

פרק מ"ח :מענק לאלמנה (סעיף  133לחוק)

1543

סה

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק מ"ט :קצבה למפרע לבן זוג תלוי (סעיף  134לחוק)

1545

פרק נ' :אלמנה שחזרה ונישאה (סעיף  135לחוק)

1547

פרק נ"א :קצבה כשיש תלויים אחרים (סעיף  136לחוק)

1553

פרק נ"ב :תלויים חלקיים (סעיף  137לחוק)

1555

פרק נ"ג :תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם (סעיף  138לחוק)

1557

פרק נ"ד :גבול הקצבאות (סעיף  139לחוק)

1559

פרק נ"ה :הגדלת קצבת תלויים (סעיף  140לחוק)

1561

פרק נ"ו :הצמדת קצבת תלויים למדד (סעיף  141לחוק)

1563

פרק נ"ז :מענק ליתום שהגיע למצוות (סעיף  143לחוק)

1565

פרק נ"ח :הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה ויתום (סעיף
 144לחוק)

1567

פרק נ"ט :הפחתת גמלה ,השהייתה או שלילתה (סעיף 145
לחוק)

1569

פרק ס' :ביקורת (סעיף  146לחוק)

1571

תוספת שניה

סו

תוכן עניינים

פרק ס"א :פקודת הפיצויים לעובדים (סעיף  147לחוק)

1575

פרק ס"ב :ארגון יציג ודמי חברות (סעיף  148לחוק)

1577

פרק ס"ג :מימון פעולות בטיחות בעבודה (סעיף  149לחוק)

1579

שער ו':
ביטוח נפגעי תאונות (סעיפים  150עד  157לחוק)

1581

פרק א' :הגדרות (סעיף  150לחוק)
 .1הדין
 .2דברי הסבר
" .3תאונה"
" .4אובדן כושר השתכרות"
 .5גורם חיצוני לתאונה

1583
1583
1583
1584
1586
1586

פרק ב' :הזכות ותחומיה (סעיף  151לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1595
1595
1595

 .3דמי תאונה
 .4בדיקה רפואית
 .5מבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי

1601
1602
1604

פרק ג' :דמי תאונה (סעיף  152לחוק)

1607

פרק ד' :סייג (סעיף  153לחוק)

1609

סז

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ה' :שיעור דמי תאונה (סעיף  154לחוק)

1611

פרק ו' :כפל גמלאות (סעיף  155לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3גמלה
 .4ימי מחלה
 .5תשלום על-פי כל חיקוק

1613
1613
1613
1615
1615
1615

פרק ז' :פרקי זמן שאין משלמים בעדם (סעיף  156לחוק)

1617

פרק ח' :מועד להגשת תביעה (סעיף  157לחוק)

1619

שער ז':
ביטוח אבטלה (סעיפים  158עד  179לחוק)

1625

פרק א' :מבוטחים  -הגדרות (סעיפים  159-158לחוק)
 .1הדין
 .2החלת ביטוח אבטלה על "עובד" בלבד ולא על עצמאי

1627
1627
1637

 .3השעיית יחסי עבודה  -האם ניתן לדרוש דמי אבטלה
" .4תקופת אבטלה" והמונח "מובטל"
 .5עזרה משפחתית
 .6בן משפחה
 .7תושב מדינת ישראל
 .8תיקון סעיף  158לחוק הביטוח הלאומי
 .9עובד שכיר/עצמאי

1643
1644
1646
1648
1651
1653
1655

תוספת שניה

סח

תוכן עניינים

פרק ב' :תנאי הזכאות (סעיף  160לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הימצאות בחופשה ללא תשלום  -לימודים  -הזכות לקבלת
דמי אבטלה
 .4פרשנות תקנה  5לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה),
התשל"ג1972-
 .5חישוב ימי עבודה לצורך "תקופת האכשרה"
 .6עבודה בהתנדבות
" .7קיבל פטור"
 .8עצמאי
 .9שכיר-יום
 .10אי-צבירת תקופת אכשרה

1657
1657
1658
1659
1663
1665
1668
1668
1670
1671
)1(1672

פרק ג' :תקופת אכשרה (סעיף  161לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תכלית ביטוח אבטלה

1673
1673
1674
1676

 .4דמי אבטלה
 .5ביטוח סוציאלי
 .6טעמי תקופת האכשרה
" .7תקופת אכשרה לגבי תקופת עבודה פלונית" " -תקופת
הודעה מוקדמת"  -מעסיק ויתר על עבודת העובד במהלכה
 .8אי-קיום יחסי עובד-מעביד
 .9אי-צבירת תקופת הכשרה

1676
1677
1678

סט

1680
)1(1686
)7(1686

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ד' :תקופות נוספות (סעיף  162לחוק)

1687

פרק ה' :מובטל (סעיף  163לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3סירוב שולל מן התובע הגדרת "מובטל"
 .4מתנדב
" .5עבודה מתאימה"

1691
1691
1692
1695
1696
1697

 .6חובת ההתייצבות
" .7סירוב עבודה"
 .8תעודה רפואית
 .9חופשה ללא תשלום

1697
1698
1699
1699

פרק ו' :עבודה מתאימה (סעיף  165לחוק)

1701

פרק ז' :סייגים לזכאות (סעיף  166לחוק)

1703

פרק ח' :דמי אבטלה  -חישוב דמי אבטלה (סעיף  167לחוק)

1707

פרק ט' :חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש (סעיף
 168לחוק)

1711

פרק י' :השכר היומי הממוצע (סעיף  170לחוק)

1713

פרק י"א :תקופה מרבית לדמי אבטלה (סעיף  171לחוק)

1719

תוספת שניה

ע

תוכן עניינים

פרק י"ב :הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים
(סעיף 171א לחוק)

1725

פרק י"ג :תחילת תשלום דמי האבטלה (סעיף  172לחוק)

1727

פרק י"ד :דמי אבטלה למי שנמצא באכשרה מקצועית (סעיף
 173לחוק)

1729

פרק ט"ו :מענק למי שעבד בעבודה מועדפת (סעיף  174לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3אתרי גידול חקלאיים
 .4עבודה בתחנת דלק
 .5גינון כ"עבודה מועדפת"
 .6בודקת תוכנה באתר רפאל
 .7הפניית החייל ל"עבודה מועדפת"  -האחריות על הגורם
המפנה
 .8חבר קיבוץ העובד בעבודה מועדפת כדין

1757

 .9עבודה עם קשישים
 .10עבודה במפעל
 .11פרשנות המונח "ייצור"
 .12מקום העבודה  -סוג העבודה
 .13מענק חלקי
 .14חוות סוסים

1761
1762
1762
1762
1765
1765

עא

1737
1737
1741
1745
1747
1749
1750
1751

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ט"ז :מענק לחבר אגודה שיתופית (סעיף 174א לחוק)

1767

פרק י"ז :דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה (סעיף  175לחוק)

1769

פרק י"ח :דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או
ממשלח-יד (סעיף  176לחוק)

1771

פרק י"ט :מענק למובטל שעובד בשכר נמוך (סעיף 176א לחוק)

1775

פרק כ' :ניכוי מס הכנסה (סעיף  177לחוק)

1777

פרק כ"א  :הענקת אבטלה (סעיפים  179-178לחוק)

1779

שער ח' :ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק
תאגיד (סעיפים  180עד  194לחוק)

1781

פרק א' :הגדרות
 .1הדין
 .2פיצויי פטורין

1783
1783
1784

 .3גמלה חלה גם על דמי הודעה מוקדמת
 .4הקניית כספים המשתלמים כגמלת פיצויי פיטורים לנאמן
" .5עובד" או "עצמאי"
 .6עובדים שפוטרו במהלך הקפאת ההליכים
 .7גמלת פיצויי פיטורין  -שייכת לחייב

1784
1789
1795
1798
1800

פרק ב' :מבוטחים (סעיף  181לחוק)

1803

תוספת שניה

עב

תוכן עניינים

פרק ג' :הזכות לגמלה (סעיף  182לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3פיצויי הלנה  -חדלות פרעון של רשויות מקומיות
 .4העברת כספי גמלה לחייב בהתאם לשיקול-דעת בית-המשפט
 .5גמלה במקרה של הקפאת הליכים
 .6גמלה במקרה בו פירוק החברה מעוכב עקב הסדר נושים
 .7האם למוסד לביטוח לאומי יש מעמד בהליך בנוגע לתביעת
חוב של עובדי חברה בפירוק ,מכוח העובדה שהוא מחוייב
בתשלום הגמלה לעובדי החברה בהתאם להוראת סעיף 182
לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה 1995-ו/או מכוח
תקנה  96לתקנות פשיטת הרגל

1805
1805
1805
1811
1815
1817
1820

)1(1820

פרק ד' :שיעור הגמלה לעובד (סעיף  183לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3סמכות המפרק
 .4תחולת סעיף  183לחוק הביטוח הלאומי

1821
1821
1821
1822
1824

 .5היתכנות תשלום גמלה חלקי ביחס לתקרה
 .6הקטנת נזק
 .7הרמת מסך במקרה של חדלות פרעון

1827
1829
1831

פרק ה' :שיעור הגמלה לקופת גמל (סעיף  184לחוק)

1833

פרק ו' :גמלה לחבר אגודה שיתופית (סעיף  185לחוק)

1835

עג

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ז' :פרסום הסכומים המירביים (סעיף  186לחוק)

1837

פרק ח' :זקיפת חובות (סעיפים  188-187לחוק)

1839

פרק ט' :העברת תביעה לגמלה (סעיף  189לחוק)

1841

פרק י' :תשלום הגמלה (סעיף  190לחוק)

1843

פרק י"א :עובד שנפטר (סעיף  191לחוק)

1845

פרק י"ב :תביעת המוסד נגד המפרק (סעיף  192לחוק)

1847

פרק י"ג :שיפוט (סעיף  199לחוק)

1849

פרק י"ד :תקנות (סעיף  194לחוק)

1851

כרך רביעי
שער ט' :ביטוח נכות
(סעיפים  195עד 222ג לחוק)
פרק א' :הגדרות (סעיף  195לחוק)
 .1הדין
" .2עקרת בית נכה"
" .3נכה"
" .4התאריך הקובע"

תוספת שניה

1853

1855
1855
1871
1872
1873

עד

תוכן עניינים

" .5ליקוי"
 .6גיל פרישה
 .7תביעה למחיקת חוב בגין קבלת קצבת נכות כללית מהנתבע
 .8תביעה לתשלום קצבת נכות מיידית ממועד קביעת הנכות ללא
המתנה בת  90יום
 .9תביעה לקצבת נכות כללית בשל מצב סוציאוקונומי קשה
 .10סיווג תובעת כ"עובדת" או כ"עקרת בית"
 .11תביעה לקביעת יום פרוץ המחלה כיום הקובע לעניין קביעת
קצבת נכות
 .12תביעה לתשלום גמלת נכות רטרואקטיבית ממועד פנייתו
הראשונה של התובע
 .13תביעה להכרה בכך שאופי משק הבית ,נטילת תרופות
ואישפוזים תכופים משפיעים על הקביעה האם מדובר בעקרת
בית נכה
 .14תביעה להכרה בכך שהבסיס לחישוב השכר הקובע על-פי
סעיף  )3(195לחוק הביטוח הלאומי הוא השכר הרבעוני
 .15תביעה לקצבת נכות לעקרת בית בין גיל פרישה לגיל זקנה
 .16תביעה לקצבת עידוד לנכה אשר הכנסותיו פחותות מ60% -
מן השכר הממוצע במשק
 .17תביעה להכרה בכך שבקשה לגמלת נכות זמנית הוגשה
בטרם עברו  90יום ממועד השחרור מבית-החולים
 .18תביעה להכרה רטרואקטיבית בנכויות לאסיר ציון
 .19תביעה לביטול שלילת תושבות לעניין קצבת נכות
 .20תביעה לקצבת נכות בעקבות הפסקת עבודה זמן קצר לפני
גיל פרישה

עה

1873
1874
1874
1875
1877
1878
1879
1881

1883
1885
1886
1888
1891
1893
1896
1899

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .21תביעה לקצבת נכות של עצמאי שנאלץ לסגור את העסק עקב
מצבו הרפואי
 .22תביעה לתשלום קצבת נכות רטרואקטיבית
 .23תביעה לקביעת מועד ההכרה בנכויות הרפואיות בהליך
בקשת פטור ממס הכנסה ,כמועד הגשת תביעה לנכות כללית
 .24אופן הבדיקה האם הכנסה עולה על השכר בגינו ניתן לשלם
קצבת נכות
 .25תביעה לזכאות לתוספת תלויים לקצבת נכות כאשר לתובע
יש הכנסה מנכסים
 .26תביעה לקביעת התאריך הקובע זמן רב לפני הגשת התביעה
 .27תביעה לקצבת נכות לחברת קיבוץ
 .28תשלום קצבת נכות לאדם עם הכנסות גבוהות
 .29תוספת תלויים לקצבת נכות כאשר התלויים מתגוררים אצל
ההורה השני
 .30תביעה לגמלת ניידות וקצבת נכות לאדם שעבר את גיל
הפרישה
 .31תביעה לשינוי סיווג "עקרת בית נכה" ל"נכה" משתכרת
 .32תביעה לתשלום קצבת נכות לאדם הנמצא בחופשת מחלה
סמוך ליציאתו לגמלאות
 .33קביעת אחוזי נכות לצורך חוקים אחרים
 .34התאריך הקובע לעניין סיווג כעקרת בית או כנכה משתכרת
 .35בעל ליקוי חמור
 .36תביעה להכרה של "דמי ברכה" לכומר כהכנסה מעבודה
לצורך קצבת נכות

תוספת שניה

עו

1900
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1909
1911
1912
1912
1914
1915
1917
1918
1921

תוכן עניינים

 .37האם אופן חישוב ההכנסות לצורך קצבה הוא שנתי או
חודשי
 .38האם דמי נסיעה נכללים בגדר הכנסה
 .39תשלום קצבת נכות בנוסף לתשלום קצבת אובדן כושר
השתכרות מחברת ביטוח
 .40האם רכיב של שימוש ברכב בתלוש שכר רלוונטי לעניין
קצבת נכות
 .41האם הגדלה בהכנסות לאחר הכרה באדם כנכה שוללת ממנו
את קצבת הנכות
 .42האם יש לשלם קצבת נכות מיום התקיימות על התנאים של
סעיף  195לחוק ביטוח הלאומי או  15חודשים אחורנית מיום
הגשת התביעה
 .43האם שכר של "מתמחה" רלוונטי לקצבת נכות
 .44האם עבודה שנים לפני הגשת תביעה לקצבת נכות רלוונטית
לעניין סיווג של "עקרת בית" או עובדת?
 .45חיוב רטרואקטיבי על קצבת נכות ששולמה שלא כדין
 .46זכאות לקצבת נכות לאור צו ההרחבה המצמצם את שבוע
העבודה לחמישה ימים
 .47קצבת נכות לחבר בקיבוץ הנמצא בהליכי הפרטה
 .48הכרה באחוזי נכות לזכאי לגמלה לשיקום מקצועי אשר אינו
זכאי לקצבת נכות על-פי סעיף  195לחוק הביטוח הלאומי
 .49קצבת נכות לאישה שהגיעה לגיל פרישה כתלות בכך שגיל
פרישתה של האישה נמוך יותר מזה של הגבר
 .50קביעת אחוזי נכות לעניין חוקים אחרים

עז

1923
1925
1927
1929
1932

1935
1937
1938
1939
1940
1943
1947
1948
1951

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .51קצבת נכות בעקבות הטעיה של המוקד הטלפוני של המוסד
לביטוח לאומי
 .52האם תשלום על חשבון בנק שעות נוספות ותשלום מקרן
צדקה נחשבים כ"דמי מחלה"
 .53קביעת דרגת אי-כושר בהתאם לנכות הרפואית שנקבעה
 .54האם תוספת ביגוד נחשבת כהכנסה
 .55קביעה רטרואקטיבית של נכות
 .56תביעה לגמלת נכות כאשר הנכות לא מגיעה לשיעור הנדרש

1953
1955
1957
1958
1960

בחוק הביטוח הלאומי
 .57הכרה בנכות באופן רטרואקטיבי לנכה שהוא פסול-דין ללא
אפוטרופוס
 .58קצבת נכות רטרואקטיבית לחסויה

1963
1965

פרק ב' :תנאי הזכאות  -הזכאות לגמלת נכות (סעיף  196לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3דרישת התושבות הנמצאת בבסיס הזכאות לגמלת נכות
 .4קצבת נכות למי שלא נחשב תושב ישראל בעת קרות הנכות

1969
1969
1969
1970
1971

 .5שינוי מצב של תושב ישראל אשר בעת קביעת הנכות לא היה
תושב ישראל
 .6האם החבות בתשלום על תאונה היא של הביטוח הלאומי או
של הביטוח
 .7מהו המועד הקובע לחישוב הנזק לעניין תשלום הפרמיה
מחברת הביטוח

תוספת שניה

עח

1961

1973
1977
1980

תוכן עניינים

 .8האם תביעה שנגנזה והוגשה שוב היא בבחינת "תביעה
נמשכת" או תביעה חדשה
 .9האם התאריך הקובע הוא עם פרוץ המחלה או  15חודשים
אחורה ממועד הגשת התביעה
 .10דחייתה של תביעה על שתי חלופות המועדים ,הן לידה והן
גיל  ,18לתושבות
 .11האם ,על-מנת שהתובעת תהיה זכאית לקבלת "תוספת גמלה
לנכה" בהתאם לסעיף (251ב) לחוק הביטוח הלאומי ,די בהיותה
"מבוטחת" ו"נכה" או שעליה לעמוד בתנאי סעיף (196ב) לחוק
הביטוח הלאומי ,טרם הגיעה לגיל פרישה?
 .12האם תשלום מחברת ביטוח עבור אובדן כושר עבודה ייחשב
כ"דמי מחלה"?
 .13דחיית התביעה לקצבת נכות כללית מן הנימוק כי התובעת
הגיעה לגיל פרישה
 .14התובע לא עמד בנטל להוכיח כי הוא תושב ישראל
 .15בהתאם לסעיף (196ב) לחוק הביטוח הלאומי הזכאות
לגמלת נכות כללית תחל בתום  90ימים מן התאריך הקובע .הן
המוסד לביטוח לאומי והן בית-הדין אינם רשאים ליתן גמלה
מקום שהזכאות לה נשללה מפורשות בהוראות החוק
 .16התביעה לקצבת נכות כללית נדחתה מהטעם שהתובע לא
היה תושב ישראל במועד היווצרות אי-כושרו להשתכר
 .17נטל ההוכחה  -הטוען לתושבות עליו הראיה
 .18מהי הפרשנות הראויה והנכונה למונח "דמי מחלה"?
 .19רק תושב ישראל יהיה זכאי לקצבת נכות" ,אף אם הליקוי
נגרם לפני היותו תושב ישראל"

עט

1982
1986
1989

1990
1992
1992
1993

1995
1996
1998
1999
2000

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .20האם התשלומים ששולמו לתובעת מ"בנק השעות הנוספות"
כמו גם מה"קרן לאחיות נזקקות" ייחשבו כ"דמי מחלה"?
 .21דחיית תביעה לקצבת נכות עקב קבלת דמי מחלה ממעבידו

2002
2005

פרק ג' :תנאי הזכאות  -הוראות מיוחדות לעניין עולים (סעיף
 197לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2007
2007
2008

 .3תושב חוזר
 .4מעמדה של המערערת" :תושבת חוזרת" ולא "עולה"

2009
2011

פרק ד' :תנאי זכאות  -הוראות מיוחדות לעניין עקרת בית
(סעיף  198לחוק)

2015

פרק ה' :גמלאות  -סוגי גמלאות נכות (סעיף  199לחוק)

2017

פרק ו' :גמלאות  -קצבה מלאה ושיעורה (סעיף  200לחוק)
 .1הדין

2019
2019

 .2כללי
 .3תכליתה של תוספת התלויים בקצבת נכות כללית
 .4כיצד יש לפרש את התיבות "שני ילדיו הראשונים" שבסעיף
(200ג)( )2לחוק הביטוח הלאומי?

2020
2020
2023

פרק ז' :גמלאות  -קצבה חודשית נוספת (סעיף 200א לחוק)

2029

תוספת שניה

פ

תוכן עניינים

פרק ח' :גמלאות קצבה חלקית (סעיף  201לחוק)

2031

פרק ט' :גמלאות  -ניכוי הכנסות מקצבה (סעיף  202לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הכנסה מנכסים  -דחיית תביעה
 .4גמלת שמירת הריון ודמי לידה אינן בבחינת הכנסה נוספת
" .5דמי ברכה"  -כומר  -הינם טובת הנאה

2033
2033
2034
2035
2037
2039

" .6דמי שכירות"  -הכנסה נוספת

2041

פרק י' :גמלאות  -שיקום מקצועי  -תנאים (סעיף  203לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3דחיית הטענה כי המוסד לביטוח לאומי לא מילא את חובתו
בשיקומו המקצועי של התובע ובמציאת עבודה עבורו בתחום בו
הוא מבקש לעבוד
 .4שלילת זכאותה של המערערת לשיקום מקצועי  -אימתי?
 .5מבוטח המבקש שיקום מקצועי אמור לזכור שבצד הזכות

2043
2043
2043

2045
2046

להשתתפות בתוכנית שיקום עומדת לו החובה לגלות רצינות
ועקביות
 .6התובע יכול להשתלב בעבודות שאינן דורשות תואר שני

2047
2049

פרק י"א :גמלאות שיקום מקצועי  -כללי (סעיף  204לחוק)

2053

פא

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק י"ב :גמלאות  -שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל זקנה
(סעיף  205לחוק)

2059

פרק י"ג :גמלאות  -שירותים מיוחדים (סעיף  206לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3חובת ההנמקה של הוועדה לעררים
 .4סמכותו של בית-הדין לדון ב"שאלה משפטית"

2061
2061
2067
2070
2070

 .5המערערת אינה תלויה בזולת בעזרה רבה ברוב פעולות היום-
יום ,ברוב שעות היממה
" .6פעולות יום-יום"
 .7קביעת הוועדה ,לפיה המערערת עצמאית בהיגיינה אישית,
אינה מתיישבת עם קביעתה הנוספת לפיה המערערת זקוקה
לסיוע בהחלפת טיטולים  -הערעור התקבל בחלקו
 .8המבחן הקובע הוא עצם שהות הנכה במוסד אשר מספק לכל
הפחות את אחד מהשירותים המנויים בתקנה  6לתקנות (מתן
שירותים מיוחדים לנכים)
 .9אשפוז במוסד סיעודי

2074
2075

 .10האם דייר השוהה במסגרת של דיור מוגן ,הוא בחזקת "נכה
המוחזק במוסד"

2077

פרק י"ד :גמלאות  -גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה
(סעיף 206א לחוק)

2079

תוספת שניה

פב

2071
2072

2073

תוכן עניינים

פרק ט"ו :קביעת נכות ואי-כושר  -תחילת בירור (סעיף 207
לחוק)
פרק ט"ז :קביעת נכות ואי-כושר  -אחוזי נכות רפואית (סעיף
 208לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3בטרם תיבחן סוגיית אי-כושרו של המערער לעבוד ,על

2081

2083
2083
2084

המערער להיות בעל נכות רפואית בשיעור של  40%או 60%
 .4משנמחק הערעור ,הרי שהחלטת הוועדה הרפואית לעררים
הינה החלטה חלוטה
 .5אי-הגשת ערעור על החלטת הוועדה
 .6מתי יכול מבוטח שלא הגיע לסף הנכות הרפואית הקבועה
בסעיף (208א) ,לפנות ב"תביעה חוזרת" למוסד לביטוח לאומי

)1(2086

פרק י"ז :קביעת נכות רפואית ואי-כושר  -דרגת אי-כושר
להשתכר (סעיף  209לחוק)
 .1הדין

2087
2087

 .2כללי
 .3התייחסות לא מספקת של ועדת העררים לליקויים הרפואיים
 .4לא ניתן להחיל את הוראת סעיף (209ד)( )1לחוק הביטוח
הלאומי שכן כושרו של התובע להשתכר לא נבחן
 .5הוועדה לא נימקה החלטתה כנדרש ,ואף לא התייחסה כלל
לנושא השכלתו של המערער

פג

2084
2085
2085

2088
2090
2091
2093

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .6על הוועדה היה לבחון את המשמעות שיש להפניית התובע
לעבודה מוגנת על-ידי לשכת שירות התעסוקה על כושרו
התעסוקתי
 .7אין די באמירה הכללית של הוועדה  -הדיון הוחזר לוועדה
לעררים
 .8החלטת הוועדה לפיה המערערת לא איבדה לפחות 50%
מכושרה להשתכר ,בנימוק כי היא יכולה לבצע עבודות
מסויימות ,איננה עומדת בחובת ההנמקה הנדרשת

2093

2094

2095

 .9המערער לא השכיל להצביע על טעות משפטית בהחלטת ועדת
העררים
 .10היה על הוועדה לנמק הנמקה מעמיקה ונרחבת יותר הכיצד
בשים-לב לעובדה שמדובר באדם שנקבעו לו  69%נכות רפואית -
היתה היא בדעה שלא איבד את כושרו להשתכר ולו באופן חלקי
 .11היה על הוועדה שבחנה את שאלת כושרה של המערערת
להשתכר ,ליתן דעתה להשפעה המשולבת של כלל ליקוייה

2098

פרק י"ח :קביעת נכות ואי-כושר  -דרגה זמנית של אי-כושר
להשתכר (סעיף  210לחוק)

2101

 .1הדין
 .2כללי
 .3משהוחזר על-ידי בית-הדין עניינו של מבוטח לוועדה לעררים
עם הוראות ,על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית-
הדין
 .4הוועדה השתכנעה ,כי המערער אינו מעוניין בהליך שיקומי
כלשהו

תוספת שניה

פד

2096

2097

2101
2101
2102

2103

תוכן עניינים

פרק י"ט :קביעת נכות רפואית ואי-כושר  -ערר על החלטת
רופא מוסמך או פקיד תביעות (סעיף  211לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3התובעת לא הצביעה על תועלת כלכלית כלשהיא

2105
2105
2117
2119

פרק כ' :קביעת נכות רפואית ואי-כושר  -מינוי הוועדות,
סמכויותיהן וסדרי עבודתן (סעיף  211לחוק)

2121

פרק כ"א :קביעת נכות רפואית ואי-כושר  -ערעור (סעיף 213
לחוק)

2123

פרק כ"ב :קביעת נכות רפואית ואי-כושר  -בדיקה מחדש של
דרגת אי-כושר להשתכר (סעיף  214לחוק)

2127

פרק כ"ג :הכשרה מקצועית לבן זוג של נכה (סעיף  215לחוק)
 .1הדין
 .2המונח "בן זוג"

2133
2133
2133

פרק כ"ד :הפחתת גמלה ,השהיתה או שלילתה (סעיף 217
לחוק)
 .1הדין
 .2אי-שיתוף פעולה  -הערכת תלות
 .3סירוב לעבור שיקום

2135

פה

2135
2135
2136

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק כ"ה :הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות (סעיף  218לחוק)

2137

פרק כ"ו :חובת אדם למסור מידע (סעיף  219לחוק)

2139

פרק כ"ז :מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכה (סעיף 220
לחוק)

2141

פרק כ"ח :שמירת הזכאות להטבות לפי כל דין (סעיף 220א
לחוק)

2143

פרק כ"ט :ילד נכה  -הגדרת ילד נכה (סעיף  221לחוק)

2145

פרק ל' :הגדרת ילד נכה  -גמלאות בשל ילד נכה (סעיף 222
לחוק)

2147

פרק ל"א :מועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה (סעיף 222א
לחוק)

2149

פרק ל"ב :גמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים (סעיף 222ב
לחוק)

2151

פרק ל"ג :קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה (סעיף 222ג
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2153
2153
2154

תוספת שניה

פו

תוכן עניינים

 .3גובה קצבת העידוד  -על-פי המפורט באתר הביטוח הלאומי
(כולל דברי ההסבר שם)

2156

שער י' :ביטוח סיעוד
(סעיפים  223עד  237לחוק)

2159

פרק א' :הגדרות
 .1הדין
 .2כללי

2161
2161
2162

" .3מבוטח"
" .4מוסד סיעודי"
 .5הערכת תיפקוד
 .6זכאות לקבלת גמלת סיעוד למי שאינו עומד בהגדרת
"מבוטח"
 .7הערכת תפקוד בפעולות היום-יום ובצורך בהשגחה
 .8האם מגורים בסמוך למוסד סיעודי בהם מסופקים שירותי
ניקיון ,הזנה ורפואה נחשבים ל"מוסד סיעודי"?
 .9דחיית זכאות לגמלת סיעוד ואי-ביצוע בדיקה מחודשת לאחר
הגשת בקשה

2162
2163
2167
2169

2174

 .10קביעת היקף שעות הסיעוד המוענקות לזכאי

2176

פרק ב' :גמלאות  -הגדרות (סעיף 223א לחוק)

2179

פרק ג' :גמלאות  -גמלת סיעוד (סעיף  224לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2181
2181
2187

פז

2170
2173

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .3המוסד לביטוח לאומי אינו הגוף הנותן שירותי סיעוד
 .4חישוב הכנסות משפחה " -רנטה"
 .5הסמכות לבדיקה מחודשת
 .6יחסי עובד-מעביד בין המוסד לביטוח לאומי לבין מצבעי
הערכות התלות
 .7חישוב הכנסות משפחה  -בקשה לשינוי חישוב השכר הממוצע
במשק
 .8חישוב הכנסות משפחה  -בקשה להפחתת ההפרש בין גובה

2190
2192
2194
2196
2198

ההכנסות לגובה התקרה בלבד
 .9חישוב הכנסות משפחה  -הכללת קצבת נכות בגובה הכנסות
 .10אי-זכאות לגמלה לאור גובה הכנסות
 .11חישוב גובה הכנסות בעצמאים
 .12מיהות המטפל

2200
2201
2202
2203
2205

פרק ד' :גמלאות  -ביצוע בדיקת תלות במסגרת תוכנית
ניסיונית  -הוראת שעה (סעיף 224א לחוק)

2209

פרק ה' :גמלאות  -תשלום גמלת סיעוד (סעיף  225לחוק)

2211

 .1כללי
 .2כללי
 .3פרשנות סעיף (225ג) לחוק הביטוח הלאומי
 .4מיהות המעסיק של מטפל מכוח גמלת סיעוד
 .5ירושת גמלת סיעוד

2211
2212
2214
2215
2217

תוספת שניה

פח

תוכן עניינים

פרק ו' :גמלאות  -תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי במסגרת
תוכנית ניסיונית  -הוראת שעה (סעיף 225א לחוק)

2221

פרק ז' :גמלאות תשלום גמלת סיעוד בכסף לידי זכאי (סעיף
225א לחוק) {תיקון התשע"ג}

2225

פרק ח' :גמלאות  -קבלת שירותי סיעוד על-ידי מי שמקבל
גמלה בכסף (סעיף 225ב לחוק)

2227

פרק ט' :ניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד (סעיף 225ג
לחוק)

2229

פרק י' :הוראות לעניין גמלת סיעוד בכסף (סעיף 225ד לחוק)

2233

פרק י"א :גמלאות  -תקופת אכשרה (סעיף  226לחוק)

2235

פרק י"ב :גמלאות סייג לזכאות (סעיף  227לחוק)
 .1הדין

2237
2237

 .2כללי
 .3הגדרת בית אבות כ"מוסד סיעודי"

2237
2240

פרק י"ג :גמלאות  -מניעת כפל תשלומים (סעיף  228לחוק)

2247

פרק י"ד  :גמלאות  -תחילת זכאות (סעיף  229לחוק)

2249

פט

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ט"ו :בדיקה (סעיף  230לחוק)

2251

פרק ט"ז :גמלאות  -הגבלת תקופת זכאות (סעיף  230לחוק)

2261

פרק י"ז :ועדה לעררים לעניין מצב תפקודי  -הוראת שעה
(סעיף 230ב לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2263
2263
2264

 .3התערבות בית-הדין בהחלטות ועדת הערר
 .4הזכאות לגמלת סיעוד

2264
2273

פרק י"ח :ועדה מקומית-מקצועית (סעיף  231לחוק)

2275

פרק י"ט :תפקידי הוועדה המקומית-המקצועית (סעיף 232
לחוק)

2277

פרק כ' :גמלאות  -ועדה לעררים (סעיף  233לחוק)

2281

פרק כ"א :גמלאות  -הרחבת סוגי זכאים וגמלאות (סעיף 234
לחוק)

2283

פרק כ"ב :ועדה ארצית  -ועדה ארצית לענייני סיעוד (סעיף 235
לחוק)

2285

תוספת שניה

צ

תוכן עניינים

פרק כ"ג :ועדה ארצית  -תפקידי הוועדה הארצית (סעיף 236
לחוק)

2287

פרק כ"ד :מימון  -פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים (סעיף
 237לחוק)

2289

שער י"א:
ביטוח זקנה וביטוח שאירים
(סעיפים  238עד  269לחוק)

2293

פרק א' :הוראות כלליות  -הגדרות (סעיף  238לחוק)
 .1הדין
" .2עקרת בית"
" .3אלמנה"
 .4ידועה בציבור
" .5נפרדת ממנו" מטעמים אובייקטיביים
 .6הכרה בידועה בציבור כאלמנה
 .7הכרה בקיבוץ כ"שאיר"
" .8ילד"
 .9אישה נשואה שאינה עובדת

2295
2295
2298
2298
2303
2313
2317
2320
2326
2328

" .10משתכרת" או "עקרת בית נכה"
 .11פירוד עקב אלימות
" .12ילד"  -חייל בשירות סדיר
 .13טענת אפליה פסולה בין אלמנה לאלמן
 .14ידועה בציבור  -מעשה בית-דין
 .15מניעת מגורים משותפים מסיבות אובייקטיביות

2328
2332
2334
2337
2339
2341

צא

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .16שינוי סיווג ממעמד של "נכה מבוטחת" ("משתכרת") למעמד
של "עקרת בית"
" .17אלמנה"  -נישואין שערכו כחמישה חודשים
 .18גירושין למראית עין
 .19את מעמדה של התובעת יש לבחון ללא קשר לנישואים
ולגירושים שאירעו שנים קודם לכן
 .20קבלת טענת התובע כי הוא חי עם המנוחה ,וניהל איתה
משק בית משותף

2344
2346
2347
2348
2349

 .21ידועה בציבור  -פירוד על-פי רצון אחד מבני הזוג
 .22הדרישה שבסעיף  238לחוק הביטוח הלאומי חמורה מזו
שבחוק הבטחת הכנסה
 .23אין לדעת מהתובעת מתי באמת חיו יחדיו ולכמה זמן בכל
"תקופה" כזו
 .24גמלת שאירים ומענק פטירה  -התיישנות התביעה
 .25פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ,עושה שימוש בקריטריון
הגיל כמבחן לזכויות שאירים ,תוך קביעת רף נמוך יותר ככל
שהגיל גבוה יותר
 .26אפליה בנושא קצבת שאירים

2356
2357

 .27האם אישה שהיתה עגונה ובמשך  28שנים סירב בעלה לתת
לה "גט" ,זכאית לקצבת שאירים כשבעלה הולך לבית עולמו?

2358

פרק ב' :הוראות כלליות  -תחילת תקופת התשלום (סעיף 239
לחוק)

2359

פרק ג' :מבוטחים  -מבוטח (סעיף  240לחוק)

2361

תוספת שניה

צב

2351
2353
2354
2355

תוכן עניינים

 .1הדין
 .2כללי
 .3המבחן לקביעת תושבותו של אדם
 .4האם קיימות זיקות מהותיות הקושרות אדם למדינת ישראל,
או לחילופין למדינה אחרת  -מדובר בשאלה עובדתית ,הנגזרת
מחומר הראיות
 .5נטל ההוכחה
 .6האם כדין דחה המוסד לביטוח לאומי את תביעת התובעת
לקצבת זקנה ,בהתאם לסעיף (240א) לחוק?
 .7בעלה המנוח של התובעת לא היה תושב ישראל
 .8הסכם שעניינו מתן גמלאות זקנה ושארים מיוחדות  -הסכם
88
 .9דחיית תביעה עקב כך שתובע לא היה תושב ישראל

2361
2361
2362

2366
2367
2368
2368
2369
)1(2372

פרק ד' :מבוטחים  -סוגים שונים (סעיף  243לחוק)

2373

פרק ה' :ביטוח זקנה  -קצבת זקנה (סעיף  244לחוק)
 .1הדין

2375
2375

 .2כללי
 .3תוספת בן זוג לקצבת הזקנה
 .4אי-צבירת תקופת אכשרה

2376
2377
2378

פרק ו' :ביטוח זקנה  -גיל קצבת זקנה וקצבת זקנה יחסית
(סעיף  245לחוק)

2381

צג

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ז' :ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה (סעיף  246לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -תקופת אכשרה מזכה לצורך
קבלת קצבת זקנה מגיל הפרישה  -התביעה נדחתה
 .4ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -לא התקיימו בהתקשרות
שבין החברה לתובעת מאפיינים בסיסיים של יחסי עובד ומעביד
 התביעה נדחתה .5ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -התובעת לא השלימה את
תקופת האכשרה הנדרשת  -התביעה נדחתה
 .6ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -התובעת לא צברה תקופת
אכשרה נדרשת {לא כשכירה ולא כעצמאית}  -התביעה נדחתה
 .7ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -זכאות לקצבת נכות כללית,
במהלך התקופה שבין גיל המוגדר כגיל פרישה לבין הגיל המזכה
בקצבת זקנה  -התביעה נדחתה
 .8ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -התובעת לא צברה תקופת
אכשרה בהתאם לנדרש בחוק  -התביעה נדחתה
 .9ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת שאירים  -המנוחה לא
דיווחה על תקופת העבודה הנטענת בעסק ולא היתה רשומה
בתקופה זו כ"עובדת עצמאית"
 .10ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -התביעה לקצבת זקנה
נדחתה בשל קיומו של חוב דמי ביטוח
 .11ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת זקנה  -יחסי עובד-
מעסיק בין אמא לבנה  -התביעה התקבלה

תוספת שניה

צד

2385
2385
2386
2386

2388
2390
2392

2393
2395

2395
2397
2398

תוכן עניינים

 .12ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -הוכחת תקופת אכשרה -
התביעה נדחתה
 .13ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -התובעת לא צברה מספיק
חודשי אכשרה כדי שתהיה זכאית לקצבת זקנה  -התביעה
נדחתה
 .14ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -ידועה בציבור  -פטור
מתקופת אכשרה  -התביעה נדחתה
 .15ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת זקנה  -התובעת
הוכיחה כי היא גרושה  -התביעה התקבלה
 .16ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת זקנה  -אין בעדים כדי
לסייע לתובעת שכן נדרש מסמך שמכוחו ניתן להסיק כי שולמו
עבור התובעת דמי ביטוח  -התביעה נדחתה
 .17ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת זקנה  -הנכות
הרפואית אשר נקבעה לתובעת ,היתה נמוכה מהסף הנדרש
לצורך קבלת קצבת נכות  -התביעה נדחתה
 .18ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת זקנה  -התובעת לא
צברה תקופת אכשרה  -יחסי עובד-מעסיק  -התביעה נדחתה
 .19ביטוח זקנה  -תקופת אכשרה  -קצבת זקנה  -לתובעת לא

2399
2401

2402
2403

2405

2406
2407

היתה תקופת אכשרה המזכה בקצבת זקנה בגיל הפרישה כנדרש
בחוק  -קצבת זקנה מטעמי צדק {מחלה ממארת}  -התביעה
נדחתה

2408

פרק ח' :ביטוח זקנה  -תלויים (סעיף  247לחוק)
 .1הדין
" .2תושב ישראל"

2411
2411
2412

צה

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .3ביטוח זקנה  -תלויים  -תוספת בן זוג לקצבת הזקנה  -קביעת
תושבות לבת זוג שחזרה מחוץ-לארץ  -הערעור התקבל
 .4ביטוח זקנה  -תלויים  -חישוב חודשי או שנתי ואופן יישומו
של סעיף  247לחוק הביטוח הלאומי  -התביעה נדחתה
 .5ביטוח זקנה  -תלויים  -התחשבות בגמלה המשולמת לאשת
התובע לצורך קביעת השכר המירבי של התובע ולצורך קביעת
שיעור קצבת הזקנה לה הוא זכאי  -התביעה נדחתה
 .6ביטוח זקנה  -תלויים  -בחינת תושבות אשת התובע לצורך

2414
2417

2418

קבלת תוספת קצבת זקנה  -התביעה נדחתה
 .7ביטוח זקנה  -תלויים  -הנתבע לקח בחשבון בעת בדיקת
זכאות התובע לתוספת תלויים עבור אשתו לקצבת הזקנה ,את
הכנסותיה כמדווח בשומות למס הכנסה ,כמו גם את מחצית
תגמול פעולות האיבה  -התביעה נדחתה
 .8הכנסות העולות על ההכנסה המירבית על-פי חוק

2422
)1(2424

פרק ט' :ביטוח זקנה  -תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80
(סעיף 247א לחוק)

2425

פרק י' :ביטוח זקנה  -תוספת ותק (סעיף  248לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3ביטוח זקנה  -תוספת ותק  -תוספת ותק לקצבת הזקנה -
התביעה נדחתה

תוספת שניה

צו

2420

2427
2427
2427
2427

תוכן עניינים

 .4ביטוח זקנה  -תוספת ותק  -התובעת ביקשה לבטל את תוספת
הותק בקצבת הזקנה כדי שתוכל תהינות מהטבות אחרות
{הנחות בגופים שלישיים}  -התביעה נדחתה
 .5ביטוח זקנה  -תוספת ותק  -התובע לא הוכיח את זכאותו
להפרשי גמלה  -התביעה נדחתה
 .6ביטוח זקנה  -תוספת ותק  -קצבת זקנה בגין תקופת עבודה
שלגביה לא היה תיעוד אצל הנתבע  -התביעה התקבלה בחלקה
 .7ביטוח זקנה  -תוספת ותק  -תשלום תוספת ותק לקצבת זקנה

2429
2433
2434

בגין תקופת עבודה בין השנים  1968ל - 1973 -התובע שהה בארץ
כתייר ולא כתושב  -התביעה נדחתה
 .8ביטוח זקנה  -תוספת ותק  -הגבלת אישור הגדלת תוספת
הוותק בקצבת הזקנה  -התביעה נדחתה

2438

פרק י"א :ביטוח זקנה  -תוספת דחיית קצבה (סעיף  249לחוק)

2441

פרק י"ב :ביטוח זקנה  -מבוטח שחדל להיות זכאי (סעיף 250
לחוק)

2443

פרק י"ג :ביטוח זקנה  -קצבת זקנה לנכה (סעיף  251לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3ביטוח זקנה  -קצבת זקנה לנכה  -התובעת ביקשה להכיר בה
כזכאית לקצבת נכות כללית לצורך קבלת "סיוע נוסף"
{"תוספת גמלה לנכה"} לקצבת הזקנה  -התביעה נדחתה

צז

2436

2445
2445
2445

2446

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .4ביטוח זקנה  -קצבת זקנה לנכה  -קצבה חודשית נוספת לנכה,
בנוסף לזכאותו לקצבת זקנה  -התביעה התקבלה
 .5ביטוח זקנה  -קצבת זקנה לנכה  -שלילת תוספת התלויים
מקצבת הזקנה  -התביעה נדחתה

2449

פרק י"ד :ביטוח שאירים  -גמלת שאירים (סעיף  252לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2451
2451
2453

 .3ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -המערערת ביקשה להיות
מוכרת כידועה בציבור של המנוח לצורך הכרה בזכותה לקבלת
קצבת שאירים  -הערעור התקבל
 .4ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -תביעה לקצבת שאירים
והכרה בתובעת כידועה בציבור  -התביעה נדחתה
 .5ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -קצבת שאירים  -תובעת
אשר שכונת מגוריה במועד פטירת בעלה לא נחשבה בשטחי
המדינה כי אם הוכרה לאחר-מכן ככזו  -התביעה נדחתה
 .6ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -ידועה בציבור לצורך קבלת
קצבת שאירים  -התביעה נדחתה
 .7ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -המנוח לא היה תושב ישראל
 התביעה נדחתה .8ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -קצבת שאירים לידועה
בציבור " -המבחן הכפול" {משק בית משותף תחת קורת גג אחת
וקשירת גורל משותף כבעל ואישה לכל דבר ועניין}  -התביעה
התקבלה

תוספת שניה

צח

2448

2453
2456

2458
2460
2461

2462

תוכן עניינים

 .9ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -התובעת טענה כי היא
ניהלה תא משפחתי עם המנוח  -התביעה התקבלה
 .10ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -התובעת לא התגוררה עם
אבי בתה בדירתו  -התביעה התקבלה
 .11ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -הגדרת אלמנה  -התביעה
התקבלה
 .12ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -ידועה בציבור  -התביעה
התקבלה

2464
2466
2467
2469

 .13ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -ידועה בציבור  -התביעה
התקבלה
 .14ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -בעל התובעת לא היה
תושב ישראל  -התביעה נדחתה
 .15ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -מענק פקיעה  -התביעה
נדחתה
 .16ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -ידועה בציבור  -התביעה
נדחתה ברובה

2473

פרק ט"ו :ביטוח שאירים  -גמלת שאירים לילדיה של עקרת
בית (סעיף 252א לחוק)

2475

פרק ט"ז :ביטוח שאירים  -תקופת אכשרה (סעיף  253לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2477
2477
2483

צט

2470
2471
2472

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .3ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -המנוח לא היה תושב ישראל
 התביעה נדחתה .4תקופת ההכשרה הנדרשת ממבוטח על-מנת לזכות את שאיריו
בגמלת שארים  -התביעה נדחתה
 .5תקופת אכשרה נדרשת לצורך זכאות לקצבת שאירים -
התביעה נדחתה
 .6תקופת אכשרה כעובדת מבוטחת לצורך זכאות לקצבת
שאירים  -המנוחה לא צברה תקופת אכשרה כעובדת מבוטחת

2484
2485
2487

טרם פטירתה  -התביעה נדחתה

2488

פרק י"ז :ביטוח שאירים  -מענק ליתום שהגיע למצוות (סעיף
 254לחוק)

2491

פרק י"ח :ביטוח שאירים  -תשלום מענק (סעיף  255לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הזכאות לקצבת שאירים הופסקה נוכח שינוי המצב
המשפחתי מ"אלמנה" ל"ידועה בציבור"  -הערעור נדחה
 .4אלמנה אשר הקימה משק בית במשותף עם בן זוגה לחיים
כאלמנה שנישאה בטקס נישואין מבחינת קצבת תלויים או
שאירים  -הערעור התקבל
 .5הפקעת הזכאות לקצבת תלויים או שאירים ,לאלמנה
שנישאה בטקס דתי ולאלמנה אשר הקימה את ביתה מחדש
במשותף עם בן זוגה לחיים הידוע בציבור  -הערעור התקבל

תוספת שניה

ק

2493
2493
2494
2497

2500

2501

תוכן עניינים

 .6ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -המנוח לא היה תושב ישראל
 התביעה נדחתה .7קצבת שאירים וזכאות התובע למענק נישואין מהנתבע בגדר
היותו אלמן הנישא שנית  -תקופת אכשרה של המנוחה -
התביעה נדחתה
 .8זכאות לגמלת שאירים  -ידועה בציבור  -התביעה נדחתה
ברובה
 .9הנתבע ניכה מקצבת הנכות אשר שולמה לתובע
רטרואקטיבית את מענק פקיעת הזכאות לקצבת שאירים -
התביעה התקבלה
 .10הפסקת תשלום קצבת שאירים לתובעת בשל נישואיה
בשנית  -התביעה נדחתה
 .11ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -מענק פקיעה  -התביעה
נדחתה
 .12התובעת ביקשה לבטל את החלטת הנתבע על ביטול זכאותה
לקצבת שאירים והשלמת הכנסה וזאת עד למועד נישואיה -
התביעה התקבלה
 .13הנתבע לא אישר תשלום מענק מוגדל לתובעת בעקבות
פטירתו של בעלה המנוח ושולם לתובעת מענק פטירה בשיעור
הרגיל ,משלא השתלמה למנוח קצבת נכות במשך  36חודשים
טרם הפטירה
 .14תביעה לקצבת שאירים  -שלילת זכאותה של התובעת
לקצבת שאירים בשל היותה גרה עם גבר {קשר של ידועים
בציבור}  -התביעה התקבלה

קא

2506

2507
2508

2509

2510
2511

2512

2514

2515

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .15זכות קצבת השאירים לבן הזוג של ידוע בציבור  -התביעה
התקבלה

2517

פרק י"ט :ביטוח שאירים  -אלמנה שהיה עמה ילד (סעיף 256
לחוק)

2519

פרק כ' :ביטוח שאירים  -תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80
(סעיף 256א לחוק)

2521

פרק כ"א :ביטוח שאירים  -תוספת ותק (סעיף  257לחוק)

2523

פרק כ"ב :ביטוח שאירים  -גמלה ליותר מאלמנה אחת (סעיף
 258לחוק)
פרק כ"ג :ביטוח שאירים  -קצבה לילדים מנישואין קודמים
(סעיף  259לחוק)

2527

פרק כ"ד :ביטוח שאירים  -חידוש זכות לקצבה (סעיף 260
לחוק)

2529

פרק כ"ה :ביטוח שאירים  -זכאי לקצבת שאירים בגיל קצבת
זקנה (סעיף  261לחוק)

2531

פרק כ"ו :ביטוח שאירים  -אלמנה או אלמן שנישאו (סעיף 262
לחוק)
 .1הדין

2535
2535

תוספת שניה

קב

2525

תוכן עניינים

2537

 .2כללי
 .3זכות קצבת השאירים לבן הזוג של ידוע בציבור  -התביעה
התקבלה

2537

פרק כ"ז :ביטוח שאירים  -תשלום הקצבה לילדים (סעיף 263
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2539
2539
2539

 .3הנתבע חדל מתשלום תוספת קצבת שאירים לתובעת -
התביעה התקבלה

2540

פרק כ"ח :ביטוח שאירים  -סייג לתחולה (סעיף  264לחוק)

2543

פרק כ"ט :ביטוח שאירים  -הכשרה מקצועית ודמי מחיה
לאלמנה וליתום (סעיף  265לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3זקיפת הכנסות בשל שווי רכב צמוד ,כ"הכנסה" אשר שוללת

2545
2545
2545

את זכאות התובעת לקבלת דמי מחיה  -התביעה התקבלה
בחלקה
 .4לא התקיימו בילדיה של התובעת תנאי הזכאות לתשלום דמי
מחיה שכן הם לא למדו במסגרת על-יסודית  -התביעה נדחתה

2549

פרק ל' :דמי קבורה  -דמי קבורה בארץ (סעיף  266לחוק)
 .1הדין

2551
2551

קג

2546

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .2כללי
 .3תשלום "דמי קבורה"  -המנוחה לא היתה תושבת ישראל -
התביעה נדחתה
 .4תשלום דמי קבורה  -שריפת הגופה במקום קבורה  -התביעה
נדחתה
 .5משהתובעת מתגוררת עם החייב ,אין היא זכאית לתשלום
מזונות על-פי החוק  -התביעה נדחתה
 .6דמי קבורה  -המנוח לא היה תושב ישראל  -התביעה נדחתה
 .7דמי קבורה למי שקבר את מתו ,על-ידי גוף שכלל אינו מורשה
לקבור מתים בישראל  -התביעה נדחתה
 .8המנוחה ,לא היתה במעמד של תושבת הארץ  -דמי קבורה -
התביעה נדחתה
פרק ל"א :דמי קבורה  -דמי קבורה בחוץ לארץ (סעיף 267
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תשלום דמי קבורה בחוץ-לארץ  -שריפת הגופה במקום

2558
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2569
2569
2569

קבורה  -התביעה נדחתה

2570

פרק ל"ב :דמי קבורה  -סייג לאגרות קבורה (סעיף  268לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3דמי קבורה למי שקבר את מתו ,על-ידי גוף שכלל אינו מורשה
לקבור מתים בישראל  -התביעה נדחתה

2571
2571
2571

תוספת שניה

קד

2572

תוכן עניינים

פרק ל"ג :דמי קבורה  -סייג לתחולה (סעיף  269לחוק)

שער י"ב :תגמולים למשרתים במילואים
(סעיפים  286-270לחוק)
פרק א' :הגדרות (סעיף  270לחוק)
 .1הדין
 .2התגמולים למשרתים במילואים
 .3מטרת התגמול בעד שירות מילואים
 .4תגמולים למשרתים במילואים  -המערער לא היה שכיר או
עצמאי  -בסיס שיעור התגמול נקבע על-ידי המחוקק  -הערעור
נדחה
 .5תגמולים למשרתים במילואים  -גמלה לפי חוק הנכים אינה
נחשבת כהכנסה ואינה באה בחשבון לעניין קביעת הכנסה לצורך
תגמול  -התביעה נדחתה
 .6תגמולים למשרתים במילואים  -זכאותם של רופאים בשירות
המדינה ,היוצאים לשירות מילואים ,להמשך הפרשות דמי
גמולים לקופות גמל  -התביעה התקבלה
 .7תגמולים למשרתים במילואים  -חישוב שונה לתגמולי

2575

2577
2579
2579
2582
2584

2584

2586

2590

מילואים שקיבל עורך-דין עצמאי  -התביעה נדחתה

2592

פרק ב' :הזכות לתגמול ושיעור התגמול (סעיפים 272-271
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2595

קה

2595
2596

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .3הזכות לתגמול ושיעור התגמול  -עורך-דין שכיר  -ניכוי כספי
תגמולי מילואים  -התביעה התקבלה
 .4הזכות לתגמול ושיעור התגמול  -זכאות התובע לזכויות
המגיעות לו מכוח יחסי עובד-מעביד ששררו בינו לבין הנתבעת -
התביעה נדחתה

2601

פרק ג' :שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת (סעיף  273לחוק)
 .1הדין

2605
2605

 .2כללי
 .3שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת  -עובד ששכר עבודתו הוא
עמלות מכירה  -הערעור התקבל באופן חלקי
 .4שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת  -חישוב תגמול המילואים
עבור עובד שהעביר חלק משירות המילואים בימי המנוחה ,בלא
שנעדר מעבודתו  -התביעה נדחתה
 .5שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת  -הזכות לתגמול ושיעור
התגמול  -עורך-דין שכיר  -ניכוי כספי תגמולי מילואים -
התביעה התקבלה
 .6שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת  -הסכם קיבוצי חל על

2606

התובע ולא הסכם אישי  -הפרשי שכר ,הפרשי תגמולי מילואים -
התביעה התקבלה בחלקה
 .7שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת  -תגמולים למשרתים
במילואים  -גמלה לפי חוק הנכים אינה נחשבת כהכנסה ואינה
באה בחשבון לעניין קביעת הכנסה לצורך תגמול  -התביעה
נדחתה

תוספת שניה

קו

2597

2606

2608

2610

2611

2614

תוכן עניינים

 .8שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת  -תגמולים למשרתים
במילואים  -חישוב שונה לתגמולי מילואים שקיבל עורך-דין
עצמאי  -התביעה נדחתה

2617

פרק ד' :חישוב התגמול במקרים מיוחדים (סעיף  274לחוק)

2621

פרק ה' :חישוב התגמול למקבל דמי פגיעה (סעיף 274א לחוק)

2623

פרק ו' :תקנות נוספות ומשלימות (סעיף  275לחוק)

2625

פרק ז' :תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול (סעיף 276
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול  -שכר עבודה רגיל
והכנסה ממוצעת  -עובד ששכר עבודתו הוא עמלות מכירה -
הערעור התקבל באופן חלקי
 .4תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול  -דין התגמול בגין
ימי מילואים או תשלום על חשבון אותו תגמול בגין שירות
מילואים  -כדין שכר עבודה  -הלנת שכר  -התביעה התקבלה
 .5תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול  -שכר עבודה רגיל
והכנסה ממוצעת  -חישוב תגמול המילואים עבור עובד שהעביר
חלק משירות המילואים בימי המנוחה ,בלא שנעדר מעבודתו -
התביעה נדחתה

קז

2627
2627
2628

2629

2631

2633

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .6תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול  -החברה פיטרה
את התובע בתוך התקופה המוגנת { 30יום לאחר תום שירות
המילואים}  -התביעה התקבלה בחלקה
 .7תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול  -שכר עבודה רגיל
והכנסה ממוצעת  -הסכם קיבוצי חל על התובע ולא הסכם אישי
 הפרשי שכר ,הפרשי תגמולי מילואים  -התביעה התקבלהבחלקה

2633

2635

פרק ח' :קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול
(סעיף  277לחוק)

2637

פרק ט' :תשלום מקדמה על-ידי צה"ל (סעיף  278לחוק)

2639

פרק י' :תגמול בשירות נוסף במילואים (סעיף  279לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תגמול בשירות נוסף במילואים  -חישוב הגמלה לפי סוג
השירות  -התביעה נדחתה

2641
2641
2641

פרק י"א :העברת תגמול באמצעות מעביד (סעיף  280לחוק)
 .1הדין
 .2דין תגמולי מילואים כדין שכר
 .3העברת תגמול באמצעות מעביד  -דין התגמול בגין ימי
מילואים או תשלום על חשבון אותו תגמול בגין שירות מילואים
 -כדין שכר עבודה  -הלנת שכר  -התביעה התקבלה

תוספת שניה

קח

2641
2645
2645
2645

2646

תוכן עניינים

 .4חישוב תגמולי מילואים

2646

פרק י"ב :ניכוי חוב (סעיף  281לחוק)

2649

פרק י"ג :הענקות (סעיף  282לחוק)

2651

פרק י"ד :המשך תשלומים לקופות ולקרנות (סעיף  283לחוק)
 .1הדין

2653
2653

 .2כללי
 .3המשך תשלומים לקופות ולקרנות  -הפרשה לקופת תגמולים
ושיעורה ,עבור רכיב "עבודה נוספת" בתקופת שירותם
במילואים של רופאים  -הערעור נדחה

2653

2656

פרק ט"ו :מימון (סעיף  284לחוק)

2663

פרק ט"ז :דיווח (סעיף  285לחוק)

2665

פרק י"ז :שוטר ,סוהר ואיש משמר הכנסת (סעיף  286לחוק)

2667

כרך חמישי
שער י"ג:
תגמולים למתנדבים (סעיפים  295-287לחוק)
פרק א' :מתנדב (סעיף  287לחוק)
 .1הדין

2669
2671
2671

קט

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .2כללי
 .3גמלת התנדבות וחברות הביטוח  -לשון ההסכם המגדיר גמלה
ברורה היא ,היינו הגמלה המוגדרת בפרק ה' לחוק הביטוח
הלאומי ,על-פי המבוטחים המוגדרים שם .המתנדב מבוטח על-
פי פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי והגמלה המשולמת לו מוגדרת
שם  -על-כן ההסכם אינו חל על מתנדב  -הערעור התקבל
 .4תגמולים למתנדבים  -המנוח לא היה מתנדב  -התביעה
נדחתה

2672

2673
2677

 .5תגמולים למתנדבים  -מטרות והפניה להתנדבות והפניית
מתנדבים על-ידי גוף מוכר לעניין חוק הביטוח הלאומי -
התביעה נדחתה
 .6תגמולים למתנדבים  -תועלת ציבורית או לאומית ואיפיון
ההתנדבות לצורך זכאות לגמלה  -התביעה נדחתה
 .7תגמולים למתנדבים  -לא היתה הפניה של התובע להתנדבות
על-ידי העיריה  -התביעה נדחתה
 .8תגמולים למתנדבים  -התובע לא היה בגדר "מתנדב" לעניין
החוק והתקנות  -התביעה נדחתה

2682

פרק ב' :הגדרות (סעיף  288לחוק)

2685

פרק ג' :הזכאות לגמלאות (סעיף  289לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תשר "טיפים"  -האם שכר עבודה או לא

2687
2687
2687
2689

תוספת שניה

קי

2677
2679
2681

תוכן עניינים

 .4הזכאות לגמלאות  -תועלת ציבורית או לאומית ואיפיון
ההתנדבות לצורך זכאות לגמלה  -התביעה נדחתה
 .5הזכאות לגמלאות  -לא התקיימו בין התובע לבין הקבוצה
יחסי עובד ומעביד  -התובע לא ענה לאף לא אחד מהאיפיונים
המגדירים מתנדב לצורך זכאות לקבלת גמלה  -התביעה נדחתה

2695

פרק ד' :דרכי חישוב הגמלאות (סעיף  290לחוק)

2697

פרק ה' :מימון (סעיף  291לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תביעת שיבוב  -תאונת דרכים שהתרחשה עת נהג הנפגע
באופנוע בבעלות ארגון ההתנדבות זק"א  -התביעה התקבלה

2699
2699
2699
2700

פרק ו' :העברת כספים לאוצר המדינה (סעיף  292לחוק)

2703

פרק ז' :ארגונים מאושרים (סעיף  293לחוק)

2705

פרק ח' :זכאים ישנים (סעיף  294לחוק)

2707

פרק ט' :פיצויים בשל פגיעת מתנדב (סעיף  295לחוק)

2709

שער י"ד:
גמלאות  -הוראות כלליות (סעיפים  333-296לחוק)

קיא

2695

2711

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק א' :תביעות  -מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה
תשולם (סעיף  296לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2713
2713
2714

פרק ב' :תביעות  -הגשת תביעות (סעיף  297לחוק)

2729

פרק ג' :תביעות  -גמלה בתוספת הפרשי הצמדה (סעיף 297
לחוק)

2741

פרק ד' :תביעות  -ניכוי מקדמה או תשלום אחר (סעיף 297ב
לחוק)

2745

פרק ה' :החלטת המוסד בתביעות (סעיף  298לחוק)

2751

פרק ו' :תביעות  -ועדת תביעות (סעיף  299לחוק)

2761

פרק ז' :תביעות  -הרכב ועדת התביעות (סעיף  300לחוק)

2763

פרק ח' :תביעות  -בדיקות רפואיות (סעיף  301לחוק)

2765

פרק ט' :תביעות  -תשלום מקדמות (סעיף  302לחוק)

2769

פרק י' :ייעוד הגמלה  -מניעת העברת זכות לגמלה (סעיף 303
לחוק)

2775

תוספת שניה

קיב

תוכן עניינים

פרק י"א :ייעוד הגמלה  -מינוי מקבל הגמלה (סעיף  304לחוק)

2791

פרק י"ב :ייעוד הגמלה  -תשלום לבן זוג (סעיף  305לחוק)
 .1הדין
" .2זכאי" גם "חסוי"
 .3מטרת סעיף 303

2801
2801
2801
2802

פרק י"ג :ייעוד הגמלה  -תשלום לקיבוץ או למושב שיתופי
(סעיף  306לחוק)

2805

פרק י"ד :ייעוד הגמלה  -חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד
(סעיף  307לחוק)

2809

פרק ט"ו :ייעוד הגמלה  -חוב של גמלה (סעיף  308לחוק)

2819

פרק ט"ז :ייעוד הגמלה  -תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים
(סעיף  309לחוק)

2825

פרק י"ז :ייעוד הגמלה  -מענק במקרה פטירה (סעיף 310
לחוק)

2829

פרק י"ח :ייעוד הגמלה  -פושט רגל (סעיף  311לחוק)

2837

פרק י"ט :ייעוד הגמלה  -קיזוז (סעיף  312לחוק)
 .1הדין

2845
2845

קיג

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .2למוסד הרשאה כללית לנכוי

2846

פרק כ' :ייעוד הגמלה  -עיכוב תשלום קצבת ילדים  -ערעור
(סעיפים  314-313לחוק)

2849

פרק כ"א :ייעוד הגמלה  -החזרת גמלאות (סעיף  315לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

2851
2851
2851

 .3השבת גמלאות ששולמו בטעות

2852

פרק כ"ב :תשלומי גמלה  -אי-הפחתת קצבה ופקיעת זכות
לקצבה (סעיף  316לחוק)

2863

פרק כ"ג :תשלומי גמלה  -אופן תשלומם של גמלאות (סעיף
 317לחוק)

2865

פרק כ"ד :תשלומי גמלה  -תחילת זכות (סעיף  318לחוק)

2867

פרק כ"ה :תשלומי גמלה  -שמירת זכויות (סעיף  319לחוק)

2869

פרק כ"ו :תשלומי גמלה  -גמלאות כפל (סעיף  320לחוק)
 .1הדין
 .2זכות הברירה לקבלת קצבאות
 .3מניעת "כפל גמלאות"

2871
2871
2873
2881

תוספת שניה

קיד

תוכן עניינים

פרק כ"ז :תשלומי גמלה  -ניכוי מקצבה (סעיף  321לחוק)

2887

פרק כ"ח :תשלומי גמלה  -סכום מירבי לתביעות תלויים
ושאירים (סעיף  322לחוק)

2889

פרק כ"ט :תשלומי גמלה  -גמלאות בחירה (סעיף  323לחוק)
 .1הדין
" .2מבחן הזכות הבלעדית" פרשנות סעיף (323ג)

2891
2891
2892

פרק ל' :תשלום גמלה  -הנמצא בחוץ לארץ (סעיף  324לחוק)
 .1הדין
 .2דרישת ה"תושבות" בישראל

2897
2897
2897

פרק ל"א :תשלום גמלה  -תנאי לתשלום גמלה למי ששהה
מחוץ לישראל (סעיף 324א לחוק)

2903

פרק ל"ב :תשלום גמלה  -שלילת גמלה משוהה שלא כדין
(סעיף 324ב לחוק)

2905

 .1הדין
 .2שהייה בארץ שלא כדין

2905
2905

פרק ל"ג :תשלום גמלה  -אסיר (סעיף  325לחוק)

2909

פרק ל"ד :תשלום גמלה  -שלילת גמלה בגלל פשע (סעיף 326
לחוק)

2913

קטו

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ל"ה :תשלום גמלה  -מסירת מידע מטעה (סעיף 327
לחוק)

2917

פרק ל"ו :תביעות נגד צד שלישי  -זכות לתביעה (סעיף 328
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3סעיף (328ג) לחוק הביטוח הלאומי

2921

 .4זכות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי מכוח הסכם או
הוראה סטטוטורית  -הערעור נדחה
 .5הלכת אבו-סרייה
 .6שיעור תגמולי המוסד לביטוח לאומי שיש לנכות מסכום
הפיצוי הכולל שנפסק לחובת המזיק בנסיבות של קיצור תוחלת
חיים  -שינוי ההלכה  -ניתוח ומסקנות
 .7חישוב תוחלת סכום הגמלאות שבו עשוי המזיק לשאת,
במועד שבו מתגבשת הפשרה עם הניזוק {המוסד לביטוח
לאומי}
 .8שיפוי המוסד לביטוח לאומי בגין קצבאות ששילם  -הערעור
התקבל בחלקו
 .9מחלוקת שנגעה לשיעור גמלאות הביטוח הלאומי הצריכות
בניכוי מסכום הפיצויים  -הערעור התקבל בחלקו
 .10זכות המוסד לביטוח לאומי לדרוש שיפוי בגין הלוואות
עומדות לרכישת רכב מחברות הביטוח  -הערעור נדחה

תוספת שניה

קטז

2921
2924
2931
2934
2942

2944
2948

2951
2955
2959

תוכן עניינים

 .11הנפקות הקנויה לקיצור תוחלת חייו של נפגע ,המקבל
תגמולים מן המוסד לביטוח לאומי ,על היקף השיפוי שזכאי לו
המוסד לביטוח לאומי מכוח הסכם עם חברות הביטוח הנושאות
באחריות לפצות את הנפגע בגין נזקיו בתאונה  -העתירה
התקבלה
פרק ל"ז :תביעות נגד צד שלישי  -זקיפת פיצויים לחשבון
הגמלה (סעיף  329לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3האם טענת קיצור תוחלת חיים שעמדה למזיק ביחס לניזוק
עומדת לו גם בתביעה של המוסד לביטוח לאומי כאשר זה בא
בנעליו ,והאם יש לקזז סכומי פיצויים ששולמו לניזוק ישירות
על-ידי המזיק מהסכום המשתלם למוסד לביטוח לאומי מידיו?
 .4מהי שאלת אחריותו של המזיק כלפי הניזוק?
 .5מהו שיעור ההכרה בנזקי הגוף של המשיב כתוצאה מתאונת
עבודה שאירעה לו?
 .6האם לתובע החובה ,בנסיבות ,לעשות שימוש בזכותו על-פי
סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ,ולזקוף את הגמלאות
המשולמות לנפגעת ,על-חשבון הפיצויים ששולמו לה על-ידי
המשיבה?
 .7האם כאשר שולמו לניזוק חלק מהגמלאות על-פי סעיף 328
לחוק הביטוח הלאומי ,לא נחסמת דרכו של המוסד לביטוח
לאומי לקזז את היתרה מהניזוק על-פי סעיף  329לחוק הביטוח
הלאומי ,שאם-לא-כן ייהנה הניזוק ,ולו חלקית ,בפיצוי כפול?

קיז

2972

2977
2977
2977

2982
2984
2985

2987

2988

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .8האם יש מקום לניכוי רעיוני של גמלאות מוסד לביטוח לאומי
שעשויות היו להשתלם לתובע במסגרת ענף נכות כללית ,או האם
יש מקום להקפיא סכומים עד אשר ימצה התובע זכויותיו
במוסד לביטוח לאומי?
 .9האם התובע זכאי לשיפוי בגין כלל סוגי הגמלאות ששולמו
ותשולמנה לנפגע או רק בגין חלקן והאם כחלק מחישוב השיפוי
יש להתחשב בקיצור תוחלת חייו של הניזוק?
 .10מהם השינויים שנעשו בהיקף הזכאות של הנפגע לאחר
המועד שבו הסתיים הדיון בתביעת הנפגע מול הנתבעים מבחינת
קצבת הניידות ומבחינת קצבת השירותים המיוחדים?
 .11מהי חובת המוסד לביטוח לאומי להפעיל ,בנסיבות
מסויימות ,את הוראת סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ולזקוף
על חשבון הגמלה המגיעה לנפגע סכום השווה ללא יותר מ75% -
מהסכום שקיבל הנפגע מהמבטחת כפיצויים בגין המקרה
המהווה עילה לזכאות הנפגע לגמלה?
 .12מהי חובת המוסד לביטוח לאומי ליישם ,בנסיבות
מסויימות ,את הוראת סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ולהפעיל
את זכות-הזקיפה העומדת לו ,בהתחשב בהוראות ההסכם?
 .13האם על התובע להשיב כספים למוסד לביטוח לאומי מאחר
וקיבל כספים בגין קצבה שלא כדין?
 .14האם זכאית התובעת לתשלום גמלאות נכות כללית מהנתבע,
ולאיזו תקופה?
 .15האם בדין המוסד הפעיל את זכות-הזקיפה העומדת לו מכוח
הוראת סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי והחל אותה על התובע?

תוספת שניה

קיח

2991

2993

2995

2997

2998
3001
3002
3003

תוכן עניינים

 .16האם רשאי היה המוסד לביטוח לאומי להפעיל כנגד התובעת
את סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ,ולשלם לה ממועד זה
קצבה חודשית בשיעור מופחת?

3006

פרק ל"ח :תביעות נגד צד שלישי  -חלוקת פיצויים מצד שלישי
(סעיף  330לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

3009
3009
3010

 .3דרך בירור התביעה
 .4חשיבות מסירת הודעה למוסד לביטוח לאומי על הגשת
תביעה בדואר רשום
 .5פשרה שאליה מגיע המוסד לביטוח לאומי עם המזיק
 .6אי-ידיעת המוסד לביטוח לאומי אודות התביעה  -הערעור
נדחה
 .7המערערת ביקשה להגיש בערעור מכתבים שנשלחו על-ידי
בא-כוחה ,בדואר רשום ,למוסד לביטוח לאומי לצורך הוכחת
זכאותה של המערערת ל 25% -מסכום הפיצויים  -הערעור
התקבל בחלקו

3011
3012
3016
3017

3020

 .8המערער עשה הסכם פשרה עם המזיק מחוץ לכותלי בית-
המשפט  -הערעור התקבל

3025

פרק ל"ט :תביעות נגד צד שלישי  -אין המעביד חב לצד שלישי
(סעיף  331לחוק)

3029

קיט

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק מ' :תביעות נגד צד שלישי  -גמלה לעניין פיצויי נזיקין
(סעיף  332לחוק)

3035

פרק מ"א :תביעות נגד צד שלישי  -היוון (סעיף  333לחוק)

3037

שער ט"ו:
דמי ביטוח (סעיפים 373-334א לחוק)

3039

פרק א' :הוראות כלליות  -פרשנות (סעיף  334לחוק)

3041

פרק ב' :הוראות כלליות  -הוראות יסוד (סעיף  335לחוק)
 .1הדין
" .2עקרת בית"
 .3מעמדו הביטוחי של בעל שליטה או מניות בחברה
 .4זכאות לדמי אבטלה  -עובד עצמאי  -יחסי עובד-מעסיק -
התביעה נדחתה
 .5זכאות לדמי אבטלה  -התובע הוא בעל שליטה בעקיפין
בחברה  -התביעה נדחתה
 .6זכאות לדמי אבטלה  -בעלת שליטה בחברת מעטים  -התביעה

3053
3053
3054
3055

נדחתה
 .7תביעה לדמי אבטלה  -חברה משפחתית  -לתובעים היתה
שליטה עקיפה בחברה  -התביעה נדחתה
 .8דמי לידה  -מענק אשפוז גם למבוטח שהוא גבר  -אם
פונדקאית מחוץ לישראל  -התביעה התקבלה
 .9תשלום דמי ביטוח שאירים  -גמלת שאירים  -המנוח לא היה
תושב ישראל  -התביעה נדחתה

תוספת שניה

קכ

3055
3057
3058
3059
3061
3064

תוכן עניינים

 .10דמי אבטלה  -שליטה בחברת מעטים  -שליטה עקיפה
בחברה  -התביעה נדחתה
 .11דמי אבטלה  -התובע הועסק כשכיר של הוריו  -התביעה
התקבלה
 .12תשלום דמי אבטלה התובעת הינה בעלת שליטה בחברת
מעטים  -התביעה נדחתה
 .13קיזוז קצבת הילדים מסכום דמי הביטוח  -התובעים חדלו
להיות תושבים  -התביעה נדחתה
 .14התובעת עתרה להחזיר לה את דמי הביטוח ודמי ביטוח
בריאות שנוכו ממשכורתה  -התובעת היא לא תושבת ישראל
{תושבת השטחים}  -התביעה נדחתה
 .15דמי אבטלה  -התובע היה בעל שליטה בחברת מיעוטים -
התביעה נדחתה
 .16דמי אבטלה  -התובע היה בעל שליטה בחברת מעטים -
התביעה נדחתה
 .17דמי אבטלה  -התובע היה בעל השליטה הבלעדי של חברת
מעטים  -התביעה נדחתה
פרק ג' :הוראות כלליות  -תחומה של תקופת תשלום (סעיף
 336לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3מועד תשלום דמי ביטוח  -עובדת עצמאית  -דמי לידה -
התביעה נדחתה

קכא

3065
3067
3069
3071

3073
3074
3075
3076

3079
3079
3079
3080

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .4מועד תשלום דמי ביטוח  -עובדת עצמאית  -אופן חישוב גמלת
לידה  -הערעור התקבל בחלקו

3082

פרק ד' :הוראות כלליות  -שיעור דמי ביטוח (סעיף  337לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3מדידת הכנסת עובד לפי יחידת זמן
 .4חוק תוכנית החירום

3085
3085
3085
3086
3087

 .5הקטנת מקדמות  -עובדים עצמאיים  -חישוב מקדמות על-פי
חישוב שנתי  -הערעור נדחה
 .6הבסיס לחישוב דמי ביטוח הוא בסיס שנתי  -עורך-דין עצמאי
 התביעה נדחתה .7הבסיס לחישוב דמי הביטוח על בסיס שנתי  -עורך-דין עצמאי
 התביעה נדחתה .8אופן חישוב דמי האבטלה  -עובד שכיר  -עובד חודשי -
התביעה נדחתה

3088
3091
3093
3095

פרק ה' :הוראות כלליות  -דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות
(סעיף  340לחוק)

3097

פרק ו' :הוראות כלליות  -שיעורים מופחתים (סעיף  341לחוק)

3099

פרק ז' :הוראות כלליות  -החייבים בתשלום דמי ביטוח (סעיף
 342לחוק)
 .1הדין

3103
3103

תוספת שניה

קכב

תוכן עניינים

 .2כללי
 .3עובד שנפגע בתאונת עבודה
 .4דמי ביטוח בתקופת "שבתון"
 .5אדם שאינו "עובד"
 .6תביעת פיצויים בגין עיקולים
 .7האם כדין נוצר חוב דמי ביטוח לתובע

3105
3106
3109
3111
)1(3114
)8(3114

פרק ח' :הוראות כלליות  -דמי ביטוח מופחתים (סעיף 342
3115

לחוק)
פרק ט' :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -חישוב הכנסתו החודשית
של עובד (סעיף  344לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3חישוב רכיב שווי השימוש ברכב לשם קביעת הכנסת התובע -
התביעה נדחתה
 .4חישוב הכנסה  -החזר דמי ביטוח לאומי שנגבו ביתר מעובד
{עובד שהוא גם עצמאי וגם שכיר}  -התביעה התקבלה
 .5חישוב הכנסה החזר תשלומי ביטוח לאומי שנגבו ביתר בגין
הכנסה הונית מחברה  -התביעה התקבלה
 .6תשלום דמי ביטוח לאומי נוספים בגין דיבידנד שחולק
לעובדים  -התביעה נדחתה
 .7הנתבע חייב את התובעת בתשלום דמי ביטוח בגין טיולי נופש
שערכה ומימנה לעובדים  -התביעה נדחתה

קכג

3117
3117
3118
3120
3124
3126
3127
3129

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .8חיוב בדמי ביטוח בגין מרכיב פיצויי פיטורים  -התביעה
נדחתה
 .9אופן חישוב דמי ביטוח לאומי  -זכאות התובע לתגמולי
מילואים  -התביעה נדחתה
 .10דמי אבטלה  -הנתבע טען ,כי התובעת היתה מועמדת
לחברות בקיבוץ וכי לאור-זאת אין היא זכאית לדמי אבטלה -
התביעה התקבלה
 .11חיוב בדמי ביטוח של תשלומים ששולמו לעובדי התובעת
עבור הוצאות רכב ,והוצאות טלפון  -התביעה נדחתה ברובה
פרק י' :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -חישוב הכנסתו השנתית
של מבוטח אחר (סעיף  345לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3גמלה לנפגע בעבודה
 .4הבחנה בין הכנסה מעסק ,ממשלח-יד ומעבודה  -מעמדו של
תובע
 .5סיווג הכנסה מתשר  -הכנסת עבודה או הכנסה ממשלח-יד
 .6אופן חישוב בסיס ההכנסה לתשלום גמלאות ודמי פגיעה לגבי
המערער שהינו עובד עצמאי  -הערעור נדחה
 .7אופן חישוב גמלת לידה  -מועד תשלום דמי ביטוח  -עובדת
עצמאית  -הערעור התקבל בחלקו
 .8חישוב מקדמות על-פי חישוב שנתי  -הקטנת מקדמות -
עובדים עצמאיים  -הערעור נדחה

תוספת שניה

קכד

3132
3134

3135
3137

3139
3139
3148
3149
3150
3155
3158
3161
3163

תוכן עניינים

 .9קביעת שיעור ההכנסות המחייבות בדמי ביטוח לאומי
{במקרה של השכרת נכס}  -הערעור נדחה
 .10ההכנסה המהווה בסיס לחישוב זכויות בגין תאונת העבודה
של המערער  -הערעור נדחה
 .11בסיס ההכנסה לפיה יש לשלם למערערת את קצבת התלויים
 הערעור נדחה .12דמי פגיעה וגמלה בהתאם להכנסה עליה הצהיר המערער
לפני קרות התאונה  -הערעור נדחה
 .13המערער טען כי אין לראות בהכנסת החברה כהכנסתו
האישית של המערער לעניין חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי -
הערעור התקבל
 .14הכנסות משכר דירה כבסיס לתשלום דמי פגיעה ומענק נכות
 הערעור נדחה .15חישוב קצבת התלויים לנפגע בעבודה  -הערעור נדחה
 .16חישוב דמי פגיעה לנפגע עבודה  -הערעור נדחה
 .17האם הכנסה מדמי שכירות שהתקבלה מראש תחשב ,לצורך
תשלום דמי הביטוח הלאומי ,כהכנסה במועד קבלתה או במועד
עבורו התקבלה?
 .18ניכוי מתשלומים עתידיים לנפגע עבודה את הגמלאות
ששולמו לו ביתר  -התביעה נדחתה
 .19מיסוי עמלות בביטוח לאומי כהכנסה אקטיבית או הכנסה
פסיבית?
 .20חישוב הכנסה  -החזר דמי ביטוח לאומי שנגבו ביתר מעובד
{עובד שהוא גם עצמאי וגם שכיר}  -התביעה התקבלה

קכה

3166
3170
3172
3175

3176
3177
3178
3179

3180
3181
3183
3185

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .21חישוב קצבת תלויים על-פי הכנסתו בפועל של המנוח
שהיתה גבוהה מהצהרתו  -התביעה התקבלה
 .22תביעה לדמי אבטלה לאחר שהתובע סיים לקבל את הקצבה
ממקום העבודה {התובע יצא לפנסיה}  -התביעה נדחתה
 .23חישוב דמי פגיעה כתוצאה מפגיעה בעבודה  -התביעה
נדחתה
 .24תשלום דמי ביטוח לאומי נוספים בגין דיבידנד שחולק
לעובדים  -התביעה נדחתה
 .25הבסיס לחישוב גמלת נכות לה זכאי התובע  -התביעה
התקבלה
 .26זכאות התובעים לגמלת הבטחת הכנסה  -התביעה נדחתה
 .27תשלום קצבת תלויים בנפגע עבודה לתלויי המנוח  -התביעה
התקבלה בחלקה
 .28חישוב דמי הפגיעה לתובע בגין תאונת עבודה  -התביעה
נדחתה
 .29בסיס השכר שעל בסיסו יש לחשב את דמי הפגיעה וגמלת
הנכות להם זכאי התובע בשל תאונת עבודה  -גמלה חוסמת -
התביעה התקבלה
 .30קביעת רשויות מס ההכנסה שלא להכיר בהכנסות להן טען
המערער כהכנסות "הוניות" שאינן טעונות תשלום מס הכנסה
אלא כהכנסות פירותיות מחייבת גם לעניין תשלום דמי הביטוח
הלאומי  -התביעה נדחתה
 .31התובע חוייב בדמי ביטוח מהכנסות שלא מעבודה העולות
על  25%מהשכר הממוצע במשק  -התביעה נדחתה

תוספת שניה

קכו

3186
3188
3189
3192
3195
3196
3198
3199

3201

3204
3206

תוכן עניינים

 .32ביטול שומות דמי ביטוח לאומי לאחר שהוחלט לסווג את
התובעת כעובדת עצמאית  -התביעה נדחתה
 .33חישוב קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה {ירידה בשמיעה
כפגיעה בעבודה}  -התביעה נדחתה
 .34תקופת אכשרה לתשלום דמי ביטוח לצורך גמלת שמירת-
הריון  -התביעה נדחתה
 .35חישוב הכנסת מבוטח לצורך חישוב גמלת הנכות  -התביעה
נדחתה

3208
3210
3211
3213

 .36חישוב דמי הפגיעה בהתאם למקדמות ששילם התובע טרם
הפגיעה ולא בהתאם לשומה הסופית של שנת מועד הפגיעה -
התביעה נדחתה
 .37הקבלה בין גובה דמי הפגיעה והמענק לבין דמי הביטוח בהם
חוייב המבוטח  -התביעה נדחתה
 .38האם כדין חושבו הגמלאות להן זכאי התובע (דמי פגיעה
וגמלת נכות) בהתאם לתקנה  11לתקנות הביטוח הלאומי
(מקדמות) ,התשמ"ד?1984-
 .39חובת תשלום דמי ביטוח בגין תשלומים ששולמו לתובע על-
ידי חברת הביטוח

)7(3222

 .40תביעה בגין הבסיס לחישוב דמי הפגיעה
 .41מהי ההכנסה הקובעת לצורך תשלום קצבת נכות
 .42סיווג ההכנסות וחבות דמי ביטוח

)16(3222
)21(3222
)31(3222

פרק י"א :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -הקצאת מניות (סעיף
345א לחוק)

קכז

3216
3219

3221

3223

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק י"ב :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -הכנסה מפנסיה מוקדמת
(סעיף 345ב לחוק)

3225

פרק י"ג :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -חישוב הכנסתו של
מבוטח ברשות (סעיף  346לחוק)

3227

פרק י"ד :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -סמכות קביעה (סעיף 347
לחוק)

3229

פרק ט"ו :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -סכום מירבי ,סכום
מזערי וסכום שלא יובא בחשבון (סעיף  348לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3זכאות לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי  -הערעור נדחה
 .4המערער נדרש לשלם דמי ביטוח מהכנסתו ממשלח-יד ,בנוסף
לדמי הביטוח ששילם עבור דמי האבטלה  -הערעור נדחה
 .5התובע חוייב בדמי ביטוח מהכנסות שלא מעבודה העולות על
 25%מהשכר הממוצע במשק  -התביעה נדחתה
 .6התובע ביקש לחשב את הגמלאות להן הוא זכאי {דמי פגיעה
וגמלת נכות} על בסיס שומה של שנת  2001ולא כפי שחושבה
על-ידי הנתבע על בסיס שומה של שנת  - 1999התביעה נדחתה
 .7הבסיס לחישוב דמי ביטוח הוא בסיס שנתי  -עורך-דין עצמאי
 התביעה נדחתה .8התובע טען לזכאות לדמי פגיעה על-פי שכר המינימום כחוק,
אך לא הוכח כי הוא הועסק  -התביעה נדחתה

תוספת שניה

קכח

3231
3231
3232
3233
3234
3237

3239
3241
3243

תוכן עניינים

 .9התובע נדרש על-ידי המוסד לביטוח לאומי בתשלום דמי
ביטוח מעבודתו החלקית כעצמאי בתקופה שבה קיבל דמי
אבטלה  -התביעה נדחתה

3244

פרק ט"ז :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -שינוי לוח י"א (סעיף 349
לחוק)

3247

פרק י"ז :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -הכנסות פטורות מדמי
ביטוח (סעיף  350לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הכנסות פטורות מדמי ביטוח  -גמלת נכות  -התביעה נדחתה
 .4קיזוז דמי ביטוח בריאות מקצבת זקנה  -התביעה נדחתה

3249
3249
3250
3252
3254

פרק י"ח :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -פטור מתשלום דמי
ביטוח (סעיף  351לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

3257
3257
3260

 .3פרשנות סעיף (351ד)
 .4סעיף (351יא )1לחוק
 .5התובע נדרש על-ידי המוסד לביטוח לאומי בתשלום דמי
ביטוח מעבודתו החלקית כעצמאי בתקופה שבה קיבל דמי
אבטלה  -התביעה נדחתה

קכט

3261
3264

3264

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק י"ט :הכנסה לעניין דמי ביטוח  -תקנות בדבר הכנסות
מסויימות (סעיף  352לחוק)
פרק כ' :תשלומים ודו"חות  -מועד התשלום (סעיף  353לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3התובעת לא צברה תקופת אכשרה כנדרש  -דמי אבטלה -
התביעה נדחתה

3265
3267
3267
3267
3268

פרק כ"א :תשלומים ודו"חות  -זקיפת תשלומים (סעיף 354
לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3אופן חישוב פיצויי הלנת שכר  -הוחזר לדיון בבית-הדין
האיזורי

3272

פרק כ"ב :תשלומים ודו"חות  -חובת דיווח וייחוס תשלומים
(סעיף  355לחוק)

3275

פרק כ"ג :תשלומים ודו"חות  -קנס על אי-הגשת דו"ח (סעיף
 356לחוק)

3277

פרק כ"ד :תשלומים ודו"חות  -קביעת דמי ביטוח בהיעדר
דו"ח (סעיף  357לחוק)
 .1הדין

3279
3279

תוספת שניה

קל

3271
3271
3272

תוכן עניינים

3279

 .2כללי
 .3התובע הצהיר במשך השנים ,כי אין לו הכנסות כלשהן ,אך
חקירה שערך הנתבע בעניינו של התובע ,העלתה ,כי התובע עובד
ומשתכר  -התביעה התקבלה בחלקה

3280

פרק כ"ה :קביעת דמי ביטוח בניגוד לדו"ח (סעיף  358לחוק)

3285

פרק כ"ו :תשלומים ודו"חות  -ערר על קביעת דמי ביטוח
(סעיף  359לחוק)

3287

פרק כ"ז :תשלומים ודו"חות  -שיטת גביה (סעיף  360לחוק)

3289

פרק כ"ח :תשלומים ודו"חות  -סמכות לתת הנחה (סעיף 361
לחוק)

3291

פרק כ"ט :תשלומים ודו"חות  -החזרת תשלומי יתר (סעיף 362
לחוק)
 .1הדין

3293
3293

 .2כללי
 .3תביעה להחזר דמי ביטוח אשר נוכו מגמלת התובע  -התביעה
נדחתה
 .4החזר תשלומי ביטוח לאומי בגין הכנסה הונית ששולמה על-
ידי החברה  -התביעה התקבלה
 .5החזר דמי ביטוח לתובע שלא קיבל את שכרו ממקום העבודה
 -התביעה נדחתה

קלא

3294
3295
3297
3298

תוספת שניה

תוכן עניינים

 .6החזר דמי ביטוח בתוספת הצמדה וריבית  -התביעה נדחתה
 .7השבת דמי ביטוח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  -התביעה
נדחתה
 .8החזר כספים וקביעת מקדמות  -התביעה התקבלה בחלקה
 .9הפרשי הצמדה וריבית לסכום המגיע לתובע  -תביעה לקבלת
דמי אבטלה  -התביעה התקבלה בחלקה

3299
3300
3302
3303

פרק ל' :תשלומים ודו"חות  -מחיקת חוב דמי ביטוח (סעיף
 363לחוק)

3307

פרק ל"א :תשלומים ודו"חות  -דרישה לתשלום חוב דמי
ביטוח בתוך שבע שנים (סעיף 363א לחוק)

3309

פרק ל"ב :פיגורים  -תשלום פיגורים (סעיף  364לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3לא נדרשה הכרעה לאור ביטול מלוא ההצמדה שהוטלה על
הפרשי השומה של המערער

3311
3311
3312
3312

פרק ל"ג :פיגורים  -שמירת זכות לגמלה (סעיף  365לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3היעדר תשלום דמי ביטוח בעד התובעת על-ידי מעסיקתה -
שינוי סיווג התובעת מ"עקרת בית" נכה ל"נכה" משתכרת -
התביעה התקבלה

3315
3315
3315

תוספת שניה

קלב

3316

תוכן עניינים

 .4לא שולמו עבור התובע דמי ביטוח במועד טרם התאונה -
פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה בשל אירוע מוחי -
התביעה נדחתה

3317

פרק ל"ד :פיגורים  -הפחתת גמלה ושלילתה מחמת פיגור
(סעיף  366לחוק)

3319

פרק ל"ה :פיגורים  -הקלות בגביית דמי ביטוח (סעיף 367

3325

לחוק)
פרק ל"ו :פיגורים  -הסכם תשלומים (סעיף  368לחוק)

3327

פרק ל"ז :פיגורים  -אי-רישום ואי-תשלום דמי ביטוח -
אחריות מעביד (סעיף  369לחוק)

3331

פרק ל"ח :פיגורים  -ויתור (סעיף  370לחוק)

3337

פרק ל"ט :הוראות מיוחדות  -הוראות מיוחדות בדבר תשלום
דמי ביטוח (סעיף  371לחוק)

3339

פרק מ' :הוראות מיוחדות  -ועדת שומה (סעיף  372לחוק)

3343

פרק מ"א :הוראות מיוחדות  -ניכוי מתשלומים אחרים (סעיף
 373לחוק)

3345

קלג

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק מ"ב :הוראות מיוחדות  -מועד חיוב מיוחד בדמי ביטוח
(סעיף 373א לחוק)

שער ט"ז:
שונות ולוחות (סעיפים  374עד  407לחוק)

3347

3349

פרק א' :ביצוע אמנות (סעיף  374לחוק)

3351

פרק ב' :הדדיות בביטוח אזרחי חוץ (סעיף  375לחוק)

3363

פרק ג' :הוראות מיוחדות לשעת חירום (סעיף  376לחוק)

3365

פרק ד' :ביטוח חיילים (סעיף  377לחוק)

3367

פרק ה' :הודעה לחייל משוחרר (סעיף 377א לחוק)

3369

פרק ו' :סוגים מיוחדים של מבוטחים (סעיף  378לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3זכאות אלמנה וילדיה לגמלת שאירים וזכאות המנוח ,לקצבת

3371
3371
3372

נכות ,בנסיבות בהן הופסקה תושבות המנוח עובר למועד פטירתו
 .4התובעת אינה עונה על הגדרת "תושב"
 .5מכוח סעיף (378ג)( )1לחוק ,אין רואים תאונת עבודה שאירעה
לאחר יום התחילה בדרך לעבודה וממנה כתאונה בעבודה אם
אירעה מחוץ לישראל
 .6התובע אינו ממלא אחר היסודות של הגדרת "תושב ישראל
באיזור"

3374
3375

תוספת שניה

קלד

3376
3377

תוכן עניינים

פרק ז' :ביטוח עובד זר המועסק באיזור (סעיף 378א לחוק)

3379

פרק ח' :רישום (סעיף  379לחוק)

3381

פרק ט' :מבוטח שלא נרשם (סעיף  380לחוק)

3383

פרק י' :עיגול סכומים (סעיף  181לחוק)

3387

פרק י"א :זקיפת תשלומים בחיובים אחרים (סעיף  382לחוק)

3389

פרק י"ב :פיקוח (סעיף  383לחוק)

3391

פרק י"ג :חובת עדכון פרטים (סעיף 383א לחוק)

3399

פרק י"ד :סמכות לדרוש ידיעות רשמיות (סעיף  384לחוק)
 .1הדין
 .2חוק חופש המידע  -מסמכי הביטוח הלאומי

3401
3401
3401

פרק ט"ו :קבלת מידע מרשות המיסים בישראל (סעיף 384א
לחוק)

3403

פרק ט"ז :חישובי מועדים (סעיף  385לחוק)

3405

פרק י"ז :ייצוג בפני המוסד (סעיף  386לחוק)

3407

פרק י"ח :הענקות  -מתן הענקה (סעיף  387לחוק)

3411

קלה

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק י"ט :הענקות  -מימון (סעיף  388לחוק)

3423

פרק כ' :שינוי שיעור ההפרשה (סעיף  389לחוק)

3425

פרק כ"א :התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה (סעיף 390
לחוק)

3427

פרק כ"ב :בית-הדין לעבודה  -סמכות בית-הדין לעבודה (סעיף
 391לחוק)

3429

פרק כ"ג :בית-דין לעבודה  -בעלי דין (סעיף  392לחוק)

3439

פרק כ"ד :בית-דין לעבודה  -תובענה של מעביד בהיעדר
תובענה של עובד (סעיף  393לחוק)

3441

פרק כ"ה :בית-דין לעבודה  -מניעת טיעון (סעיף  394לחוק)

3445

פרק כ"ו :בית-דין לעבודה  -השתתפות בתקציב בית-הדין
לעבודה (סעיף  395לחוק)

3447

פרק כ"ז :בית-דין לעבודה  -קביעת מועדים (סעיף  396לחוק)

3449

פרק כ"ח :בית-דין לעבודה  -סיוע משפטי (סעיף  397לחוק)
 .1הדין

3453
3453

תוספת שניה

קלו

תוכן עניינים

 .2כללי
 .3פסיקת הוצאות משפט בענייני הביטוח הלאומי

3456
3457

פרק כ"ט :עונשין וביצוע  -עונשין (סעיף  398לחוק)

3461

פרק ל' :עונשין  -בית-המשפט המוסמך (סעיף  399לחוק)

3465

פרק ל"א :עונשין  -ביצוע (סעיף  400לחוק)

3467

פרק ל"ב :עונשין  -העברת סמכויות  -תחילה  -הוראות מעבר
 -הוראות מתמצות (סעיפים  404-401לחוק)

3469

פרק ל"ג :הוראה מיוחדת לגבי תושבי קבע (סעיף  405לחוק)

3473

פרק ל"ד :הוראות מיוחדות לעניין הסכמים לפי סעיף ( 9סעיף
 406לחוק)

3475

פרק ל"ה :דמי הסתגלות מיוחדים וגמול פרישה  -הוראות
מיוחדות (סעיף  407לחוק)

3477

קלז

תוספת שניה

