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 1 

  :פניל
  עידית איצקוביץ שופטתה' כב

  מר יוסף לוין עובדים נציג ציבור
 ברקת שני' גבמעסיקים ציבור  תנציג

 
 
 אמנה סלים ת תובעה

 אלון לוריה  ד"כ עו"י ב"ע

- 

 המוסד לביטוח לאומי ת נתבעה
   רייכנברג אירית ד "עו כ"י ב"ע
 

 2 

 פסק - דין

 
 3 משנת החל הכנסה השלמתת גמל מקבלת, לילדה ואם רווקה, 04 בתהתובעת  .1

0414 . 4 

 5 בחשבון שנלקחו נמוכים סכומים והשתכרה" תנובה" בחברת עבדה התובעת

ן הצהירה כ. השכר תלושי את לנתבע מסרה חודש מדי. זכאותה קביעת לצורך 6 

 7 .בתה ימאב קיבלהש המזונות סכום על התובעת

 8 תשלומי בחשבון נלקחו לא לתובעת גמלהה בתשלום כי הנתבע גילה 0410 בשנת .0

 9 של בהמלצה. ₪ 74,303 של בסך חוב נוצר כי לתובעת הודיע הנתבע. המזונות

 10 ביום, חובות לביטול לוועדה בקשה התובעת הגישה הכנסה הבטחת אגף מנהלת

13.7.0411. 11 

 12 הוועדה תהחלטאת  התובעת קיבלה טרם מתוקןה תביעה כתב הגשת למועד עד .7

 13 .חובות לביטול

ה התייצבות מאי לכאורה הנובע, החוב היווצרות כי התביעה בכתב טענה התובעת 14 

 15 ברורה לא כלל, מזונות תשלומי ומעדכון התעסוקה שירות בלשכת התובעתשל 

 16 . הל

 17 713 סעיף ליישום התובעת של הקודמת כ"בהתייחסה  המתוקן התביעה בכתב

 18 הביטוח חוק": להלן) 1993-ה"התשנ( משולב נוסח) הלאומי הביטוח לחוק
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 1 שיקול להפעלתבנוגע , 0440 לשנת המדינה מבקר של השנתי ח"לדו וכן( "הלאומי

 2  .הלאומי הביטוח לחוק( 1)713 לסעיף בהתאם הנתבע דעת

 3 

 4 נגרמה החוב נוצר שבגללה והטעות, נכונים לא פרטים לנתבע מסרה לא התובעת

 5 ממחלקת סיוע המקבלת ,הורית-חד כאם תובעתל. הנתבע של תהבלעדי תומבאש

 6 כל אין, בסיסיים קיום לצרכי לגמלה הזקוקהו ויפ-אביב תל בעיר הרווחה

 7 .ממנה הנדרש החוב את לשלם אפשרות

 8 

 9 בה הפבתקו הכנסה הבטחת גמלת לתובעת שולמה כי ההגנה בכתב טען הנתבע .0

 10 העלימה לא התובעת. 0410 מאי לחודש עד 0414 מאי מחודש – מזונות בלהיק

 11 .₪ 04,713 עלאז  עמד החוב סך .הוזן אל מידעה טעות עקב אך, זה מידע

 12 חובה ךס – מהחוב 04% לבטל והוחלט חובות לביטול ועדה התכנסה 03.0.13 ביום

 13 אשר) חובות לביטול הוועדה החלטת כי טען הנתבע. ₪ 4,497 עמד על שבוטל

 14 .ונכונה סבירה אהי( ההגנה לכתב  צורפה

 15 

 16 המחלוקת .עובדתית מחלוקת קיימת לא כי הצדדים כ"ב הסכימו הדיון במהלך .3

 17 כי הצדדים כ"ב הסכימו, בהתאם. חובות לביטול הוועדה החלטת ותלסביר נוגעת

 18 .בכתב סיכומים שיוגשו לאחר יכריע הדין בית

 19 

 20 התובעת כ"ב טענות עיקר .4

 21 

 22 .בתה מאב קיבלה שהיא מזונותה תשלומי על הצהירה התובעת .א

 23 

 24 כפי, בשבוע פעם, התעסוקה שירות בלשכת קבוע באופן התייצבה התובעת .ב

 25 .ממנה שנדרש

 26 

 27 כל החזרת לתבוע רשאי המוסד, הלאומי הביטוח לחוק( 0) 713 לסעיף בהתאם .ג

 28 התשלום בקבלת נהג התשלום מקבל אם, כדין שלא או בטעות, ששולם סכום

 29 הקצבה בקבלת לב תום בחוסר נהגה לא התובעת י כי בר. לב בתום שלא

 30 .הנטענת
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 1 

 2 שכן, החוב ביטול על ולהורות התובעת של הקשה הכלכלי במצבה להתחשב יש .ד

 3 .צודקת בלתי ההשבה תהיה העניין בנסיבות

 4 

 5 הנתבע כ"ב טענות עיקר   .3

 6 

 7 במערכות צוין לא ואולם התובעת בהכנסות עדכון בוצע 3.0414 בחודש .א

החל , זאת בעקבות. ממזונות הכנסות לתובעת כי הנתבע של הממוחשבות 8 

 9 .ביתר הכנסה הבטחת גמלת לתובעת שולמה 1.0410 לחודש ועד 3.0414 מחודש

 10 

 11 מטעם עדכון חוסר או/ו מידע מהעלמת נובע ביתר התשלום כי טוען לא הנתבע .ב

 12 .התובעת

 13 

. החוב היווצרות ובנסיבות התובעת בבקשת דנה חובות לביטול הוועדה .ג 14 

 15 את בדקה וכן הנתבע טעות לרבות, השונים השיקוליםאת  בחנה הוועדה

 16 .החוב מגובה 04% לבטל והחליטה התובעת של מצבה

 17 

 18 תרם הגמלה שמקבל בלא ,כדין שלא או בטעות יתר תשלום משולם בו במקרה .ד

 19 .בטעות ששולם הגמלה שיעור את להחזיר יש עדיין, לכך

 20 

 21 אם אלא, המנהלית הרשות של דעת בשיקול להתערב אמור אינו הדין בית .ה

 22 ניתנה חובות לביטול הוועדה החלטת. מידתית אינה או סבירה אינה החלטתה

. תמנהלי רשות על החלים לכללים ובהתאם סביר דעת שיקול הפעלת תוך 23 

 24 של המופחתת אשמתה ואת הנתבע טעות את וןבבחש הביאה הוועדה

 25 מצבה את בחנה וכן התובעת של החודשיות הכנסותיהב התחשבה, התובעת

 26 .כדין שלא הגמלה תשלום משך ואת

 27 

 28 ההכרעה מסגרת    .8

 29 
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 1 להבטחת לגמלה זכאות ענייןב( דאז) התובעת כ"ב טענה המתוקן התביעה בכתב

 2 בלשכת כנדרש התייצבות-אי של בטענה נדחתה אשר 3.0414 חודש בגין הכנסה

 3 לקבל סירוב היתה הטענה כי עולה הצדדים בין ההתכתבותמ. התעסוקה שירות

 4 .התייצבות העדר ולא עבודה

 5 לגמלת התובעת זכאות של השאלה נידונה לא, בתיק הוכחות נשמעו שלא מאחר

 6 דיווחיםל בהתאם פועל הנתבע, מקרה בכל. 3.0414 חודש בגין הכנסה הבטחת

, דיווחה בענין הסתייגות הייתה לתובעת אם .התעסוקה שירות מלשכת מקבלש 7 

 8 להוראות בהתאם, התעסוקה שירותת החלט כנגד ערעור/ערר להגיש עליההיה 

 9 . 07סעיף , 1939 - ט"יתש, התעסוקה שירות חוק

 10 .חודש אותו בגין קצבהל התובעת של הזכאות את לקבוע ניתן לא, נעשה כך משלא

 11 .חובות לביטול הוועדה של ההחלטה לסבירות תתייחס ההכרעה

 12 

 13 הנורמטיביתהמסגרת    .9

 14 

, בטעות או שלא כדין, קובע כי אם שילם המוסד חוק הביטוח הלאומיל 713סעיף  15 

לנכות את "רשאי הוא  –לפי כל דין  לת כסף או תשלום אחר לפי החוק אוגמ 16 

, בין בבת אחת ובין בשיעורים, ם כאמור מכל תשלום שיגיע ממנוהסכומים ששיל 17 

. "בהתחשב עם מצבו של מקבל התשלום ובנסיבות הענין, כפי שייראה למוסד 18 

בטעות או , המוסד רשאי לתבוע החזרת כל סכום ששילם"עוד קובע הסעיף כי  19 

 20 . "אם מקבל התשלום נהג בקבלת התשלום שלא בתום לב, שלא כדין

 21 

ל ידי בית הדין הארצי לעבודה כי קודם שהמוסד מחליט לשלול זכות כבר נקבע ע 22 

עליו לאפשר  –לגמלה מהטעם שהוא סבור כי שולמה בטעות או שלא כדין  23 

נילי ארד ציינה ( כתוארה אז)השופטת ' כב. למבוטח מיצוי זכות הטיעון בקשר לכך 24 

מבוטח אפשרות וייתן ל, מן הדין שהמוסד יקדים ויודיע למבוטח על כוונתו זו: "כי 25 

ניכויו מגמלה , להביא טענותיו טרם קבלת החלטה סופית בקביעת סכום החוב 26 

 27 -בני מסטר  308/44ל "עב" )או חיוב החזר כספי של החוב כולו או בחלקו, קיימת

 28 (. 00.4.48, המוסד לביטוח לאומי

 29 

http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/law/74505
http://www.nevo.co.il/case/2224473
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אין בה כדי להקנות זכאות  –גם אם לא נגרמה על ידי המבוטח  –טעות של המוסד  1 

אינה מותנית , לפיכך החובה להחזיר תשלום ששולם ביתר. שאינה קיימת בדין 2 

 3 סעיףלא רק נוכח הוראתו המפורשת של , זאת. בחוסר תום לב מצידו של המבוטח

אלא גם מכוח תפקידו של המוסד לשמור על הקופה הציבורית ולדאוג , לחוק 713 4 

 5 098/43ל "עב)לא פחות אך גם לא יותר  –לכך שמבוטחים יקבלו את המגיע להם 

 6 (.13.0.48, המוסד לביטוח לאומי -בסאם אבו אחמד 

 7 

המאפשרת ניכוי גמלה בין היתר , לחוק 713סעיף עם זאת נפסק כי הוראת  8 

, מחייבת את הנתבע בהפעלת שיקול דעת, בהתחשב במצבו של מקבל הגמלה 9 

המוסד  -ה סבג מש 077/98ל "עבראו )הכפוף לביקורת שיפוטית של בית הדין  10 

המוסד  -אסתר לאה בלנש  8330-10-14( 'חי)ל "ב; 487ע לה "פד לביטול לאומי 11 

 12 (.09.1.10,"פסק דין בלנש": להלן, לביטוח לאומי

 13 

. הוועדה היא גוף פנימי של הנתבע אשר הקמתה ודרך פעולתה לא הוסדרו בחוק 14 

סעיף אפשרות ביטול או הפחתת חובות לפי את ה של הוועדה לבחון נוכח תפקיד 15 

הכפוף כאמור , 713בסעיף הרי שעליה להפעיל את שיקול הדעת כנדרש , לחוק 713 16 

 17 אליהו 0730-43-11( א"ת)ל "ב; בלנש דין פסק)לביקורת שיפוטית של בית הדין 

 18 (.00.0.17, לאומי לביטוח המוסד - גואטה

  19 

פעולותיה כפופות לכללי , ציבורימאחר שהוועדה פועלת במסגרת הנתבע שהוא גוף  20 

 21 .שקיפות והנמקה, המשפט המנהלי ובכלל זה מתן זכות טיעון

 22 

 23 נעשית, מוסמכת ציבורית כרשות הוועדה החלטות על השיפוטיתהביקורת 

 24 סבירות, הגינות של מידה אמות פי על, המנהלי המשפט לעקרונות בהתאם

 25 . ומידתיות

 26 :נפסק מנהלית רשות החלטת על השיפוטית הביקורת להיקף אשר

 27 והיא סמכותה בגבולות המנהלית הרשות החלטת עוד כל"
 28 בזה דעתו שיקול את יחליף לא הדין בית, ומידתית סבירה

 29 ".שלה

, מרדכי כהן מרלין - והתעשייה המסחר משרד, ישראל מדינת 008/44ע "ע ראו) 30 

 31 השופטת' כב הדין בית אם) 1393/49( א"ת)ל "ב תיקב שהוזכר כפי, 14.1.44

 32 (. 1.7.0413, לאומי לביטוח המוסד - קאופמן משה מאוריציו(  יהלום

http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/case/27878
http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/case/20111695
http://www.nevo.co.il/case/2862125
http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/law/74505/315
http://www.nevo.co.il/case/2738809
http://www.nevo.co.il/case/25866
http://www.nevo.co.il/case/20225595


 
 יפו -בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 

 2782-87-41 ל"ב 

  

 8מתוך  6

 1 

 2 להיות יכולות לא, בעקבותיה התביעות פקיד ושל חובות לביטול הוועדה החלטת

 3 . שרירותיות

 4 

 5 והכרעה דיון .14

 6 

 7 תל ניףבס הנתבע של גמלאות מרכזת, אירנה ויינברג' גב של ציבור עובד בתעודת

 8 לתקופה – ממזונות הכנסות עדכון עקב שנוצר התובעת של החוב פורט ,יפו-אביב

 9 שקיבלה הסכום זה כי מחלוקת אין. ₪ 04,039 :ך הכלסב – 0.0410 עד 3.0414-מ

 10 הכנסות בחשבון הביא שלא, הנתבע של טעות בשל, לזכאותה מעבר התובעת

 11 .הרלוונטית בתקופה מזונות מדמי התובעת

 12 את לבטל התובעת בבקשת דנה הנתבע של יפו-אביב תל בסניף חובות לביטול ועדה

 13 ":החוב להיווצרות סיבה" ורשמה 03.1.0413 ביום החוב

 14 : סיבה להיווצרות החוב"

לא הועלתה הכנסה  5048 -בעת עדכון הכנסות מעבודה ב 15 
( כשל של המערכת שתוקנה בעקבות מקרים דומים)ממזונות  16 

 17 . תה הטעותחודש בו התגל 4042והגמלה השתלמה עד 

התובעת מבקשת ביטול חוב והחזר הכספים ששלמה בגין  18 
 19 ".חוב זה

 20 הייתה הוועדה החלטת. לחודש ₪ 7,344 – המשפחה הכנסות את רשמה הוועדה

 21 עדכון עקב בחוב מדובר: "לטהנימוק להחכ ונרשם בלבד מהחוב 04% לבטל

 22 הכנסות על דווחה התובעת. 1/1/10 עד 3/14 לשנתיים שנה בין לתקופה הכנסות

 23 טעות. אמת בזמן זה למידע התייחס לא כאשר טעה התביעות פקידו ממזונות

 24 ."04%- הקריטריונים י"עפ המוסד

 25 ומדוע קריטריונים אותם מהם הסבירה לא אך" קריטריונים"ל התייחסה הוועדה

 26 ודיווחה לב בתום פעלה היא, הנתבע בטעות חלק כל היה לא לתובעת שבו במקרה

 27 .בלבד 04% של בשיעור נעשה החוב ביטול, הכנסותיה על האמת בזמן

, התובעת של הכלכלי מצבה נשקל כיצד הוועדה מהחלטת כלל ברור לא, בנוסף 28 

 29 .ההפחתה שיעור נקבע ומדוע וכיצד
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אך בהתאם להלכה הפסוקה  ,ועדהבית הדין לא מחליף את שיקול דעתה של הו 1 

החלטת הוועדה . לטתהעל הוועדה לביטול חובות להסביר ולנמק את הח, לעילש 2 

ולכן קיימת  ,אינה מובנת, שלא תרמה כלל לטעות הנתבע, במקרה של התובעת 3 

 4 .ההצדקה להתערב ב

 5 

 6 לסיכום.  11

אנו קובעים כי עניינה של התובעת יוחזר לוועדה לביטול חובות על , נוכח האמור 7 

התובעת פעלה בזמן ש, הנתבעמצד ות שקול כי החוב נוצר אך ורק בשל טעמנת שת 8 
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