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-לו חובות מגמלאותיהם של זכאים החייביםשמבצע המשיב קיזוז שבכותרת הוא ה השל העתיר העניינ .1

הכלכלי הקורונה ומצב החירום  המשבר בו נתונה המדינה בימים אלה עקב התפרצות מגיפת בתקופת ,עבר

 ביצוע פעולות גבייה מינהליים בתקופת המשבר.רה בוסקת העתיכמו כן ע .בו נתונים המדינה ומשק המדינה

על הזכות לקיום  פועלת בין היתר למען ההגנהוהוותיק והגדול בישראל  אדםהזכויות  ארגון היא תהמבקש .2

חייבים לשנות: כך, למשל, חיברה המבקשת דוח מקיף על זכויות חייבים )"חייבים.  ה על ידיומימושבכבוד 

(. הקליניקה למימוש זכויות האדם באמצעות ההליך 2016" )כיצד מדינת ישראל מדרדרת בעלי חוב לעוני

עוסקת אף היא בצורה מעמיקה בהשפעת החובות  , שמייצגת את המבקשת,האזרחי באוניברסיטת חיפה

 ויות האדם.על זכ

אשר נפגעים ממדיניות המשיב באופן דומה  לפונים ותמסייע , והקליניקה המייצגת אותה,בקשתמה .3

פניות דומות של חייבים שמקבלים גמלאות שונות, ואשר הלינו  הקליניקה הגיעו אל, ועל רקע זה לעותרים

תקופת לעבוד ב קהפסיאשר נכה בסיכון גבוה,  אדםכך למשל, על הקושי הרב שנגרם להם בתקופה זו. 

אב חד  -; ס' בגין חוב₪  700 -כ מקזז לו המשיב ממנה₪  5,300 סך-על קצבת נכותזכאי ל . הואהקורונה

הבטחת הכנסה ממנה מתקיימת קצבת ש''ח בחודש מ 1,200 -אשר מקזז לו כ, למשיבהורי עם חוב מזונות 

בל השלמת הכנסה, תושב קבע, מק -ע' נפשות ובהן שלושה ילדים עם צרכים מיוחדים;  7בת  משפחה

, החוב ש''ח בכל חודש 200-ומחזיר חוב על טיפול רפואי שקיבל בבית חולים מאיר כשלא היה מבוטח כ

 150 -זכאית להבטחת הכנסה, ממנה המשיב מקזז כל חודש כחד הורית,  אם  –א' ; נגבה באמצעות המשיב

 ש"ח. 

המבקשת ושל הקליניקה למימוש זכויות של  הסדר יומ , נמצאת עליוצאת העתירהנגדה המדיניות מכאן ש .4

מיד לכן . ופגיעתה מתבטאת באופן מובהק בתקופת חירום זו מזה מספר שנים אדם באוניברסיטת חיפה

בדרישה  למוסד לביטול לאומיפנו  הןפרצה מגיפת הקורונה ומצוקתן של משפחות רבות גברה, ש לאחר

 . מגמלאות המוסד לחדול מקיזוז חובות

בקשה זו נידונה במנהלת " כימוסד לביטוח לאומי השיב ה 22.3.2020המבקשת, ביום בעקבות פניית  .5

הביטוח הלאומי והוחלט כי חובות חדשים לא ינוכו מתשלומי גמלאות שוטפים עד סוף יוני ובהמשך נבחן 

 ."צורך נוסף

 ".1 נ"מצורף ומסומן  19.3.2020העתק פניית המבקשת למשיב מיום 

 ".2 "נמצורף ומסומן  22.3.2020מיום ול לאומי המוסד לביטבת העתק תשו

שלא  החלטההבטענה כי  מוסד לביטול לאומילהמבקשת שבה ופנתה  29.3.2020 םוביו 22.3.2020 ביום .6

הקיזוז רק על מבוטחים שיצרו חובות  חדילתאך ההחלטה להחיל את  ,מבורכת לקזז חובות חדשים היא

ויש להחיל את המדיניות שוני רלוונטי,  בהיעדר "ישנים", עם חובות טחיםהיא מפלה כלפי מבו "חדשים"

 באופן זהה ושוויוני. על כלל המבוטחים

 השיב המשיב בשלילה לפניה וקבע: 1.4.2020אולם ביום  .7

וסוכם כי לא  7.2-חובות חדשים הם חובות שנוצרו החל מ – "קיזוז חובות מקצבאות קיום
 יקוזזו.

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/02/debts-report2016.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/02/debts-report2016.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/02/debts-report2016.pdf


 3 

 ומי עומדת בעינה.לת הביטוח הלאההחלטה שהתקבלה במנה

 המנהלה בוחנת לאורך תקופת המשבר את הצרכים הנדרשים ומקבלת החלטות בהתאם.

לראיה, קיבלה המנהלה החלטה כי מדמי האבטלה לא יקוזזו כלל חובות למעט חובות 
 חייבים במזונות וחובות הוצל"פ בעת הזאת בלבד."

 ."3 "נמצורף ומסומן  29.3.2020 ומיום 22.3.2020 העתק פניית המבקשת מיום

 ".4 "נמצורף ומסומן  1.4.2020העתק תגובת המשיב מיום 

מגמלאות, החלטה שאינה מתחייבת חובות ההחלטה להמשיך ולקזז  סבירותהעתירה עוסקת בשאלת  .8

מבקשת פניית התשובת המוסד לביטוח לאומי לעל רקע זה, מהחוק, אלא תוצאה של הפעלת שיקול דעת. 

כי מדובר בפרט עובדתי חשוב שמבסס הן את  ,בקשת סבוריםלבירור העתירה דנן. העותרים והמ תחיוני

טענה משפטית הן ההכרה של המשיב בחובתו להתחשב במצב הכלכלי המיוחד שנוצר בשל מצב החירום, ו

ות בשוויון בין מקבלי גמלאות בעלי חופגיעה בטענה של ראשית,  .נוספת, בנוסף לטענות שפורטו בעתירה

פגיעה בשוויון בתוך קבוצת מקבלי דמי אבטלה   שנית, .י חובות עברמקבלי גמלאות בעלבין חדשים ו

מקבל דמי אבטלה בלבד ל ,כפי שעולה מתשובת המשיב לפניית המבקשת. ספותשמקבלים גם גמלאות נו

חוב מגמלת  לא יקזזו חובות ככלל, אך למי שמקבל גם קצבת נכות וגם דמי אבטלה, יקזזו, ככל הנראה,

 הנכות. 

המשיב הכיר בכך שבשל המשבר הכלכלי הקשה מצביעה על כך ש לאומיהמוסד לביטוח  תשובתכאמור,  .9

כדי להבטיח את  ,מקבלי הגמלאותשנלווה למשבר הבריאותי, יש מקום לצעדי חירום גם בהקלה על ציבור 

בין  מדוע הוא מקיים הבחנה ,המשיב מעולם לא נימק, גם לאחר פניות המבקשתזכותם לקיום בכבוד. אך 

, המשיב קבע כי חובות . יתרה מזאתבין החייבים היעדר שוני רלוונטי, כל זה בי קצבאות עם חובותמקבל

  וללא הסבר מדוע נקב דווקא בתאריך זה. 7.2.2020הם חובות שנוצרו מיום  "חדשים"

להפסיק לקזז מהקצבאות  תוומדיני בבסיסמכיוון שהמשיב לא נימק את החלטתו, ניתן רק להניח, כי  .10

ככל שהחלטת ובנוסף, . , אלא שהוא מיושם באופן מפלהבלבד עומד שיקול כלכלי בעיקרו"חדשים" חובות 

המשיב נובעת מכך שהוא סבור כי מצבם של מקבלי קצבאות שקוזז להם חוב במשך זמן רב לא השתנה 

בירור יא שגויה לחלוטין, והדבר עולה בהלרעה בתקופת הקורונה, הרי המציאות מעלה דווקא כי תפישה זו 

 גמלאותהמקבלי כלל גם מסיפורם של העותרים ושל הפונים לעזרת המבקשת. משבר הקורונה פגע קשות ב

על רקע אלה, נראה כי עמדת המשיב היא בלתי סבירה ושרירותית ומשוללת תשתית . הסוחבים חובות עבר

 .בסיסית עובדתית

המבקשת לפנות שקלה ממושכת, אה כהתמשכות מצב החירום לתקופה רומה שנ ,על רקע תשובת המשיב .11

הגשת העתירה נודע למבקשת על  26.4.2020 ביוםלבית המשפט הנכבד בעתירה מטעמה. עם זאת, 

הצורך למקד ולמצות את ההתדיינות המשפטית באופן האפקטיבי והרבה מפאת הדחיפות  שבכותרת.

זאת , וחלף המטעמ, זהה במידה רבה, נוספת הת עתירשלהימנע מהג המבקשת תבקש, והיעיל ביותר

 . לעתירה שבכותרת תלהצטרף כעותר
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ים כאשר וקדמהעתירה שבכותרת נמצאת בשלביה המלא יפגע בניהול ההליך. כעותרת  מבקשתצירוף ה .12

ולכל שנטען בה.  הלסעד המבוקש בעתיר תמצטרפ תהמבקש. 7.5.2020 -ה המשיב נתבקש להגיב לה עד

 . יחד עם הח"מלייצגה ייצג את העותרים בעתירה, ו של עו"ד דרעי, המאת כוח ייפתה אף מבקשתה

 –להכביד על ההתדיינות, לעכבה, לסרבלה או לשבשה. נהפוך הוא  המבקשתאין בצירופם של על רקע זה,  .13

יבוריים להליך אלה, בהן מתבקש צירופם של עותרים צספות. בנסיבות כיש בכך לחסוך התדיינויות נו

הכביד על הדיון, התיר בית המשפט צירופם של עותרים ציבוריים לא שיהיה בכך לל יון בו טרם החלדשה

על צירופן  23.6.2005)החלטת השופטת ארבל מיום  נעמת נ' שר האוצר 4955/05לעתירות )ר' למשל: בג"ץ 

' הממונה על שוק נמועדון האופנועים הישראלי  10813/06כעותרות(; בג"ץ  "אמונהתנועת "של ויצ"ו ושל 

; על צירופו של חה"כ סטס מיסז'ניקוב כעותר( 21.3.2007)החלטת השופט חשין מיום  סכוןההון, ביטוח וח

מיום )החלטת הנשיאה דורית בייניש  ד"ר חאתם פתחי צאלח יוניס דויקאת נ' מדינת ישראל 3170/07ץ "בג

צירף  רק לאחרונה .יות האזרח כעותרים(ועל צירופם של ארגוני זכויות אדם בהם האגודה לזכ 6.8.2007

)החלטת בית  גרסהר נ' הכנסת 2293/17בית המשפט הנכבד את איגוד המסעדות בישראל כעותר בבג"ץ 

 (.26.7.2017המשפט מיום 

ייעל את ניהול ההליך ויפרוש בפני בית המשפט תמונה רחבה המבקשת כעותרת צירוף לא רק זו אלא ש .14

מקבלי ההחלטות ויש לה היבט ציבורי  הכרעה תשליך על זכויותיהם של כלה, כאשר יותר לצורך הכרעה

  מובהק. 

פגיעה חוקתית  עולה כדיבשוויון הפגיעה כי המבקשת מבקשת לטעון כפי שצוין בפתח הדברים, לסיכום,  .15

גם מן הטעם  ,על בסיס שרירותי ובלתי סביר בעליל דורשת ,באופן מפלה מדיניותה החלתאדם. הכבוד ב

  .התערבות שיפוטית ,הזה

על פניו הנושאים  לא נוכל לתת הסכמתנו לבקשה.: "בתגובה ודיע, הב, עו"ד יוסף פולסקיב"כ המשי .16

כמו כן, בעתירה שהוזכרה  המועלים בפנייתכם אינם תואמים את הנושאים המועלים בעתירה שהוזכרה.

בשים לסד הזמנים  קשתכם.ישנה התייחסות למספר עותרים ואיני יודע מה באשר למקרים שהוזכרו בב

 ."לא נוכל להערך כראוי ככל שתצורפו לעתירה ולכן נדמה כי אין מקום לצירוף

 

 .לעתירות שבכותרת כעותרת המבקשתשל  האשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על צירופ

 2020במאי,  3

   ות כהן, עו"דער  דל, עו"דנמשכית ב אסף דרעי, עו"ד

  ב/ /ב

 ב"כ המבקשת העותרים כ"ב


