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המחלקה המשפטיתבאמצעות 

תהנתבע

.והשבת קצבה רטרואקטיביתכנסהאישור תביעה לקצבת הבטחת ה:מהות התביעה

כתב תביעה

לאשר את תביעתה של התובעת ו לדין ולחייבתבקש בזאת לזמן את הנתבעמהדין הנכבד -בית

. להלןהכל כפי שיפורט בהרחבה כד, לקצבת הבטחת הכנסה

כך שלא להכנסה מנכס בנוגע נהליו לשנות את מתבקש בית הדין הנכבד להורות לנתבע, כמו כן

שבהם אין רישום הבעלות משקף , הערבי בכלל והבדואי בפרטמקרים נפוצים במגזר על יחולו

. יכולת הפקת הכנסה מהנכס

. התובעתט כדין לידי"כבד לפסוק הוצאות ושכלבסוף מתבקש בית המשפט הנ



הצדדים.א

.ילדים בגיריםחמישהאם לופרודה, מהמגזר הבדואי45בת , סארה אלקסאסי'גבהתובעת .1

אך לאחר מכן שבה וניסתה , מערכת יחסים אלימה התגרשה התובעתלאחר 2001בשנת 

עזב בעלה את הבית ואינו 2006מאז שנת . לקיים שלום בית למען ילדיה שהיו אז קטינים

. מתגורר עוד עם המשפחה

שהינה עמותה ללא כוונת .)" ר.ע(מרכזי זכויות בקהילה -ידיד"התובעת מיוצגת על ידי עמותת .2

במימוש זכויותיהם החברתיות ואשר , חינם וללא תמורה, המסייעת לפונים אליה, רווח

. להעצמת שכבות מוחלשות באוכלוסייה וחיזוק הסולידריות החברתית1997פועלת מאז שנת 

וכך בחרה לפעול גם , בונו-ייצוג פרו" ידיד"מעניקה המחלקה המשפטית בבמקרים ייחודיים

נוכח העובדה כי וכן , ומצבה הקשהזכויות התובעת וזאת לאור ההפרה של, במקרה דנן

וזאת בשל חוסר , מציאות זו משקפת את חייהם של רבים המתגוררים בערים הבדואיות בנגב

. נהלי המוסד לביטוח לאומי לתרבות המגורים במגזר הערבי בכלל והבדואי בפרטהתאמה ב

מתן אמון במדינת ישראל עלהגוף ה, ")המוסד: "להלן(הינו המוסד לביטוח לאומינתבעה.3

הכנסה אחרונה בטרם יהא אדם בלא כל " רשת ביטחון"קצבאות המהוות –קיום קצבאות 

כפוף המוסד , בהחלטתו האם לאשר תביעה לקצבת הבטחת הכנסה. ויוותר בעוני מחפיר

כמו כן פועל . הבטחת הכנסהותקנות ") החוק: "להלן(1980-א "תשמלחוק הבטחת הכנסה 

אך הללו אינם מפורסמים ואינם מוכרים לתובעת או לבאי , מסגרת נהליו הפנימייםהמוסד ב

. כוחה

הרקע העובדתי.ב

, שם היא מתגוררת עד היום, התובעת נישאה לבעלה בנפרד ועברה להתגורר עימו בבית הוריו.4

מגרש באותה קנה בעלה לשעבר של התובעת 35-לפני כ. ברהט29בשכונה 10בבית מספר 

בשל מערכת היחסים . ולילדיםלמשפחהעתידי לשם בניית בית , 206בית מספר השכונה ב

לא הושלמה בניית בית , הקשה שבין השניים ובשל שהייתו בכלא למשך תקופות משתנות

. המשפחה טרם הפירוד

כחלק , העביר בעלה לשעבר מחצית מהמגרש על שם התובעת, לאחר הפירוד ביניהם, עם זאת.5

סגרת הליכי הגירושין הבטיח הגרוש להעביר את המגרש כולו על שם במ. מהסכם הגירושין

עד הגיעו בעבור כל ילד ₪ 100(כפיצוי על הסכום הזעום שהוא מעביר לה כמזונות , התובעת

פעל להעברת הגרוש לא , חרף הבטחתו זו. )500₪כ "סה, נוספים עבורה₪ 100-ו, 18לגיל 

. ל שם התובעתנותרה רשומה עמחצית המגרש הרישום ורק 

וכיום הוא של המשפחה על המגרשבנה את ביתו ,אלד'ח, בנה הבכור של התובעת2008בשנת .6

, בנה האמצעי של התובעת).ילדיו הקטיניםשלושת אישתו ו(ביחד עם משפחתומתגורר שם 



אך כיום אינו מתגורר שם אלא בצפון עם , התגורר במשך תקופה בבית שעל המגרש, עודאי

מצוי בקשר ספוראדי בלבד עם הוא אשקלון ומתגורר ב, אדם, ה הצעיר של התובעתבנ.אביו

. אינו עובד ואינו לומד כיום, אימו

הולך בדרכי אביו אלד'חכי בנה של התובעת , בשולי הדברים אך לא בשולי העניין יצוין.7

אשר .לצאת לעבוד'אריגביתה הצעירה בין היתר על רקע רצונה של , התובעת מפחדת ממנוו

לא כל שכן בקשה לסיוע , וכל יצירת קשר, כיוםעל כן התובעת אינה מצויה בכל קשר עימו 

יודגש כי בנה כבר איים על חייה של התובעת .עלולה להוביל לאיום על חייה, כספי ממנו

. בעבר

נוכח רישום המגרש . הגישה התובעת תביעה להבטחת הכנסה, עוד במועד גירושיה הראשוניים.8

ושלא היה , ה התבקשה התובעת להמציא מסמכים ממסמכים שונים הנוגעים לנכסעל שמ

נוכח היעדר כל קשר לנכס בפועל והיעדר יכולת להתמודד עם העומס , בידה להמציא

.שהוטל עליההבירוקרטי 

.1'מסומנות תמטעם המוסד מצורפות ודרישות מסמכים 

להתמודד עם המחסום הבירוקרטי בבקשה להבהרה ובניסיון כאשר פנתה התובעת למוסד .9

מוטב , סבירה לה פקידה במוסד כי באם אינה גרה בנכסה, הבלתי עביר שהציב מולה המוסד

. לה להעביר את הנכס לאחד מבניה

את 1.3.2013ביום התבעתהעבירה , מתוך סברה כי זהו הפתרון המומלץ על ידי המוסד.10

. אדם אלקסאסי, הבעלות במגרש לבנה הצעיר

.2'תמסומןב ו"ויתור על הנכס מצתצהיר

. המוסד וביקשה לשוב ולטפל בתביעתה להבטחת הכנסהשבה התובעת אל , לאחר הויתור.11

משהעבירה בלא תמורה , תשובתו של המוסד הייתה כי כעת, למרבה תדהמתה של התובעת.12

.התיאורטית ממנו בחישוב הכנסותיה למשך חמש שניםתחושב התמורה , הנכס לבנהאת 

. 1,723₪ההכנסה הנחשבת מהנכס שחושבה לתובעת הינה פי הערכת שמאי על .13

.3'תמסומנת וב "תשובת המוסד מצ

תחילה באמצעות מתנדבי המרכז –המרכז . פנתה התובעת למרכז עמותת ידיד ברהט, בצר לה.14

פנה למוסד בניסיון להסביר את הנסיבות העולות –כ התובעת"ד ב"ולאחר מכן באמצעות עו

אך ללא , ואת ההצדקות לאישור תביעת התובעת להבטחת הכנסה במקרה זהקרה מן המ

.  הועיל



. זוביעהמכאן ת.15

הטענות המשפטיות  .ג

להפיק הכנסה מהנכסאמיתיתאין אפשרות .1.ג

התובעת כלל אינה מגוררת בנכס, לאלימותחשש –המקרה הפרטני .א.1.ג

אף אם לא מופקת ממנו ", נכס נחשב לצורך חישובי הבטחת הכנסה כנכס, אכן על פי חוק.16

, עם זאת). )א(9עיףס, ")החוק: "להלן(1980-א "תשמ, חוק הבטחת הכנסה" (הכנסה

אפשרות נכס לצורך סעיף זה יחשב רק נכס שיש שעסקה בעניין זה קבעה במפורש כי הפסיקה 

שאינה מאפשרת , "על הנייר"בעלות על הנכס במצבים של . פוטנציאלית להפיק ממנו הכנסה

קבעה הפסיקה כי , הכנסה ממנו נוכח המאמצים הנדרשים לשם הפקת הכנסה זוהפקת כל

הסקת מסקנה כאילו ניתן להפיק הכנסה מהנכס היא מרחיקת לכת ואינה עולה בקנה אחד 

המוסד ' קוזלי מוחמד נ31641-04-10) ארצי(עבל (עם תכליתו של חוק הבטחת הכנסה

. "))עניין קוזלי: "להלן(לביטוח לאומי

תלוי בתנאים נוספים שאינם זאת בפרט כאשר מימוש פוטנציאל ההכנסה הגלום בנכס .17

בהיעדר תשתית עובדתית המצביעה על "בית הדין כבר קבע במפורש כי .תלויים בבעל הנכס

אין זה ראוי מבחינת תכלית חוק הבטחת הכנסה לייחס , יכולת קונקרטית לממש את הרכוש

.)לדברי השופט צור8סעיף , שם" (ו אינו אקטואלילמערער שווי של רכוש שמימוש

נועד להבטיח כרשת מגן אחרונה אמצעי מחייה , חוק הבטחת הכנסהגם במקום אחר נקבע כי .18

ובתנאי שאיננו יכול להפיק , מינימאליים למי שאין לו הכנסה על חשבון הקופה הציבורית

המוסד 'נחזן 1169/00עבל(.מטעמים שאינם תלויים בו, הכנסה מנכס או בדרך אחרת

.)ההדגשה אינה במקור, )31.10.2001ניתן ביום (טרם פורסם , לביטוח לאומי

לאורך השנים בחנו בתי הדין את האפשרות להפיק הכנסה מהנכס שבבעלות תובע , ואמנם.19

עבד 16587-08-10) א"ת(בל : ראו למשל(ולא הסתפקו בהוכחת הבעלות על הנכס , הקצבה

ל "עב;")גאנםעניין: "להלן(29.9.13ניתן ביום , המוסד לביטוח לאומי' נאל לטיף גאנם

; ")עניין חזאן: להלן()31.1.00ניתן ביום ,המוסד לביטוח לאומי' נהלה חזאן נ381/99

לשם בירור בית הדין האזורי את הדיון לבמקרים רבים מחזיר בית הדין הארצי .)ואחרים

) ארצי(עבל : ראו למשל(הפקת ההכנסה מהנכס בפועלתר בדבר יכולת עובדתי מעמיק יו

עניין: "להלן, )10.4.14ניתן ביום (המוסד לביטוח לאומי' אחמד מוקטרן נ33638-01-13

. ")מוקטרן

התובעת , כמתואר לעיל. ק בפועל הכנסה מהנכסבמקרה שלפנינו אין התובעת יכולה להפי.20

כל קשר עם בנה ומשפחתו המתגוררים שם ואף אינה מצויה ב, אינה מתגוררת בנכס הנדון



החוששת , לא יעלה על הדעת כי דרישה מאישה בדואית.מאלימות כנגדה מצד הבןבשל חשש 

את ההכנסה הרעיונית " למקסם", באם תדרוש מבנה לשלם בעבור הנכסמאלימות 

. כנסהתהווה עמידה בתכליות חוק הבטחת ה, שבבעלותה לכאורה

שכירות נכסי בסיטואציית מהנכס לת להפיק הכנסהאי יכו-התמונה הגדולה .ב.1.ג

. הורים על ידי ילדים

או נפוצה פרקטיקת המגורים של ילדים על גג בתי הוריהםבפרט הבדואי הערבי בכלל ובמגזר .21

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 87ראו למשל נייר עבודה מספר (ביחידה צמודה אליהם

. )6' בעמ, יורי גוברמן ולריסה פליישמן, "הערביאמידת שווי של נכסים למגורים במגזר"

, מכספם"פוטנציאל ההכנסה"על בניית הנכס הנוסף וניצול במקרים כאלה משלמים הילדים 

הנכס הנוסף זאת בפרט כאשר . אינו מקובל בלשון המעטהנוסף בעבור מגורים אלה ותשלום 

, ואין ניתן עוד להעבירם לאחרולמעשה זכויות הבנייה נוצלו , מכספם של הבניםכאמור נבנה 

נוטים בתי הדין לפסוק כי הלכה למעשה אין יכולת להפיק הכנסה מהנכס ואין לחשב את שווי 

גאנםעניין ראו למשל (הנכס במסגרת הכנסתו של התובע לצורך קביעת הזכאות לקצבה 

.)המוסד לביטוח לאומי' מוחמד פואז נ1078/00ל "עבוכן , שלעיל

הרי , לגור בדירה הבנויה על גג ביתם אינו מקובל" זכות"רים בעבור הלהואם תשלום .22

שהינה , התרבות הבדואית. אינו מקובל שבעתיים, ובפרט בנה הבכורשתשלום לאם מצד בניה 

אש המשפחה כאשר האב אינו תופסת את הבן הבכור כר, תרבות פטריארכאלית שמרנית

שלם לאימו בעבור אינו מעלה על דעתו לבמקרה שלפנינו לא זו בלבד שהבן הבכור. בתמונה

אחותו הצעירה מאיים על חייה שלה ושלאלא שהוא אף , הזכות לגור בבית הרשום על שמה

. אינו מספק להן כל מקום מגורים אלטרנטיביבוודאי ו

כאשר בית , כי ההכרה בנסיבות המיוחדות למגזר הערבי והבדואי אינה זרה לפסיקה, יצוין.23

שאחיה התגוררו , למשל סירב להכיר בחישוב הכנסה מנכס שהיה בבעלותה של אישההדין 

או לדרוש , וזאת חרף טענת המוסד כאילו היא יכולה לפנות אותם, בדירות בקומות מעליה

ניתן ביום (המוסד לביטוח לאומי' נזמיה מנסור נ59389-03-11) 'חי(בל (מהם שכר דירה 

5.9.2012((.

אינה חוקתית,לבדיקה פרטניתללא כל , "הכנסה רעיונית"של בחינת הכנסה בדרך.ג.1.ג

,לחוק) א(9בסעיף כי חישוב ההכנסה הקבוע , נבקש לטעוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל.24

, אינו חוקתי, המתבסס על חזקה חלוטה בדבר היכולת להפיק הכנסה מנכס שבבעלות התובע

פוגעני תוך שימוש באמצעי ,באשר הוא פוגע באופן אנוש בכבודם של התובעת ושכמותה

.  יש אחרים שפגיעתם פחותהכאשר , ביותר



באופן יסודי בפסק המבחנים לקצבה בפריזמת הזכות לקיום בכבוד נבחנה לאחרונה סוגיית .25

ניתן ביום , המוסד לביטוח לאומי' סלאח חסן נ10662/04צ "בג(הדין בעניין סאלח חסן

חשיבותה של קצבת ב) בדימוס(דנה הנשיאה ,שם.")חסןסלאחעניין: "להלן, 28.2.12

הניתן לאזרח והמהווה עמידת המדינה בחובתה הרווחה " סל"הבטחת הכנסה במסגרת 

. לאפשר לכלל אזרחיה ותושביה קיום בכבוד מינימלי

בליבו ובגרעינו של "כמי שמצויה פסק הדין מדגיש את מרכזיותה של הזכות לקיום בכבוד.26

פסקה , עניין סלאח חסן(ביטוי ממשי של הזכות החוקתית לכבודוככזו שהיא, "כבוד האדם

אינם , כפי שחיה למשל התובעת בענייננו, חיים בעוניה.)לדברי הנשיאה בדימוס ביניש35

התלות שמחייבת החלטת המוסד את התובעת . מינימום קיום בכבודחיים העולים כדי 

היא תלות משפילה , בקהילהובגורמי סיוע, )כעת היא מתגוררת אצל חמתה(במשפחה 

כאשר מחד , בין הפטיש לסדןחסרת אונים למול החלטת המוסד נותרת התובעת . מחלישהו

–גם לא זו שאמורה הייתה להיות רשת הביטחון האחרונה שלה –אין היא מקבלת כל הכנסה 

שחלקם מאיימים עליה, ומן הצד השני היא אינה יכולה לבקש תמיכה כלכלית קבועה מבניה

. ם שותפים פעילים להחלשתה ולצמצום יכולת הפעולה שלה בעולםועל ביתה וה

, בהמשך לניתוח החוקתי. בשל כך מהווה החלטת המוסד פגיעה חמורה בכבודה של התובעת.27

על מנת שלא להכביר במילים תתמקד התובעת . יש לבחון האם פגיעה כזו מוצדקת ומידתית

–החלטת המוסד הוראת החוק שעליה התבססה "נכשלת"ים שבהםהמרכזיבחניםמשני הב

. מבחן האמצעי שפגיעתו פחותהמבחן התכלית הראויה ו

גם אם אין , ההנחה בדבר קיומה של הכנסה מנכסכי , יצויןלמבחן התכלית הראויהבנוגע .28

ניתן למקסם את פוטנציאל ההכנסה כי , ורפתמתבססת על ההנחה הג, מופקת ממנו הכנסה

משוויתר האדם מרצונו החופשי . ת כן מהווה בחירה חופשית של האדםוכי הימנעות מעשו

. אין מקום לתמוך בו כלכלית מטעם המדינה, על אפשרויות ההכנסה הפתוחות בפניו

אין שהנחה לכאורה תכלית זו הינה ראויה אך בחינה שנייה שלה מעלה כי היא מתבססת על .29

כאשר יכולת . בפרט כאשר עסקינן בנשיםוזאת בפרט במגזר הבדואי ו, בבסיסה דבר וחצי דבר

וכאשר הנכסים , השליטה על ההתנהלות בכלל ועל ההתנהלות הכלכלית בפרט אינה חופשית

ללא ידיעתם ובכל מקרה בלא מעורבותן , באופן פיקטיבינרשמים על שם הנשים פעמים רבות 

. מהפקת הכנסה מהנכס" הימנעות"אין כל מקום לייחס להן , ושליטתן

ביכולתן של הנשים במגזר הבדואי לדרוש הכנסה מילדיהן החוק מניח כי , מזאתיתרה .30

, יכולת זו הינה תיאורטית בלבד, כאמור לעיל. המתגוררים בנכסים שנוספו לדירת מגוריהם

בכך שאינן מצליחות או מנסות להפיק הכנסה " אשם"ואין לייחס לנשים כל בחירה או 

אשר על כן התכלית העומדת בבסיס החקיקה . ות כןבמקום שבו אין להן בפועל יכולת לעש

. כאשר היא מתעלמת מהמצב העובדתי לאשורו, אינה ראויה



הבעייתיות , המבחן השני במבחני החוקתיות, אשר למבחן האמצעי שפגיעתו פחותה.31

שבחזקות במסגרת חוק סוציאלי כגון חוק הבטחת הכנסה עמדה במרכז פסק הדין בעניין 

שלילה מוחלטת שתוצאתה, ביעת חזקה חלוטהק"דיון מעמיק נקבע שם כי לאחר . סלאח חסן

בנסיבות בהן ניתן , של הבטחת ההכנסה ממי שזקוק לה לצורך קיום מינימאלי בכבוד

עניין " (.אינה מידתית–) אם בכלל קיימת(להשתמש באמצעים שפגיעתם בזכות פחותה 

, כי ככלל הסדרים גורפים, משך נקבעבה). לדברי הנשיאה בדימוס ביניש62סלאח חסן פסקה 

ויש להקפיד שלא לנקוט בהם " חשודים"הם , ש סיוע מדינתי כלשהובמקרים שבהם מתבק

. ל שניתן לנקוט באמצעים אחריםככ

למוסד עומדים אמצעים נרחבים בהרבה מאשר לתובעת בפרט ולתובעי הבטחת כי , ברי.32

ו את המצב העובדתי בהקשר לזכאויות חוקרים אשר בודקים בשביללמוסד , כך. הכנסה בכלל

; בעלות על רכב; בת זוג כאשר הנחקר מקבל קצבה כיחיד/מגורים עם בן: למשל(שונות 

כנגד פעילותם של חוקרים אלה אמנם מופנית אצבע מאשימה . )עבודה שאינה מדווחת ועוד

סד לבחון פעמים רבות בגין התנהלותם הפולשנית והפוגענית אך אין חולק כי זכותו של המו

" עוגת"ובפרט במצב של , תמוך בו כלכליתשל מי שמבקש ממנו ל" ציציותיו"ולבדוק ב

תקציבים סגורה שבה הענקת קצבה לאחד משמעה לעיתים סירוב להעניק קצבה לאחר 

סוגיה זו אך , 100%-המיצוי של קצבאות המוסד רחוק מאוד מלעניין זה יש לציין כי אחוז (

). אינה במרכז תביעה זו

כאשר בידי המוסד האמצעים לבחון באופן פרטני את הכנסתם של מבקשי , במצב זה.33

ונוכח הפגיעה החמורה ביותר שמסב המצב הנורמטיבי כיום לתובעת , בפועלהקצבאות 

אין להותיר על כנה את הוראת החוק המאפשרת לשלול קצבה על בסיס פיקציה , ושכמותה

על המוסד להעמיק ולבסס היטב את , הפחותלכל . משפטית חלף בדיקה פרטנית ואמיתית

היינו האם אמנם , התשתית העובדתית בנוגע ליכולתו של האדם להפיק הכנסה מהנכס

עניין זה מחזק את הטענות שהובאו לעיל באשר . הימנעותו מהפקת הכנסה הינה מבחירה

.  לחובה שנקבעה בפסיקה ולקריאה הראויה של החוק והתקנות

הרמת נטל ההוכחה.2.ג

יש לפרש את התקנה הקובעת את "הפסיקה קבעה כי נקבע בפסיקה כי , ר לנטל ההוכחהאש.34

... כהכנסה חודשית מנכס ייראו סכום השווה"דרכי חישוב ההכנסה הרעיונית כאילו נאמר בה 

... ובלבד שיש ביכולתו של בעל הנכס להפיק את ההכנסה, אף אם אין מופקת ממנו הכנסה

162-04ג "ע מ"דב("...כלומר על המוסד, טוען לקיום היכולתברור שחובת הראיה היא על ה

, ההדגשה אינה במקור, )"עניין דהן": להלן(351ו "ע ט"פדהמוסד לביטוח לאומי' חביב דהן נ

).עניין מוקטרןכמו כן ראו 

תשתית עובדתיתולא ביסס כל , המוסד לא הרים את הנטל המוטל עליו, במקרה שלפנינו.35

אף במענה , לא זו אף זו. היכולה הייתה להפיק הכנסה מהנכס שבבעלותהראות כי התובעתל



כי אין ביכולתה של התובעת להפיק " ברחל בתך הקטנה"אשר הבהירו -כ התובעת "לפניות ב

ובפרט בבנה , תלויים בהוכי הפקת ההכנסה נעוצה בתנאים רבים שאינם הכנסה מהנכס 

ביתהתגורר עלול לעלות לפונה בחייה או בחיי שניסיון להפיק הכנסה מהנכס בו הוא מהאלים 

בדבר בעלות התובעת על נכס בלא להתייחס לטעון את טענותיו הלאקוניות המשיך המוסד -

המוסד עליה התבסס , למותר לציין כי הערכת השמאי. ליכולתה להפיק ממנו הכנסה בפועל

לתה של התובעת לא כללה התייחסות ליכו, בקביעתו את הכנסתה הרעיונית של התובעת

.וזאת בניגוד לנדרש על פי פסקי הדין שפורטו לעיל, להפיק הכנסה מהנכס בפועל

הפרת חובותיו המנהליות של המוסד.3.ג

. בהתנהלותו הפר המוסד את חובותיו המנהליות כלפיהלבסוף תבקש התובעת לטעון כי .36

שיקוליו אן לפרט ולנמק אתכאשר מי, החלה עליוחובת ההנמקההפר המוסד את , בפרט

ביחס לחובת ההנמקה נקבע בפסיקה ובספרות שעסקו .כ"מטיעוני התובעת ובלהתעלמות 

מהרשות דין ולתבוע –accountability–" יותתאחריו"היא נובעת מהצורך לאפשר כי , בה

אתגר העוני , אייל פלג: להרחבה בעניין זה ראו(התנהלותה והחלטותיה, וחשבון על מעשיה

. ")פלג: "להלן(2013, הוצאת רסלינג, ישל המשפט המנהל

ובאופן כללי את , "בנפש חפצה"הפר המוסד את חובתו לאפשר שמיעת התובעת , יתרה מכך.37

התובעת הינה חוויה נפוצה ביחס " זכתה"חווית אי ההקשבה לה . חובתו כנאמן הציבור

ובה נתקלים רבים(והאדישות שבה נתקלה התובעת , מקבלי הקצבאות מול המוסד

מהווה הפרה של חובת הנאמנות הבסיסית של הרשות ) המבקשים לקבל סיוע מהמוסד

. )173' וכן בעמ, והלאה138' עמב, ראו פלג(המנהלית

כותרת הגג התנהלותו של המוסד במקרה זה כמו במקרים רבים אחרים החוסים תחת , בנוסף.38

סמך תשתית עובדתית חוטאת למחויבותו של המוסד לקבל החלטות על" הכנסה רעיונית"של 

המוסד קיבל את החלטתו על סמך , במקרה שלפנינו. מדויקת והמשקפת את המציאות, ראויה

אין כל הכנסה המופקת מהנכס פיקציה משפטית וזאת גם כאשר הובהר לו חזור והבהר כי 

והותרתה בחוסר כל על , קצבת הקיום של התובעתשלילת . ואין יכולת להפיק ממנו הכנסה

. אינה סבירה ואינה יכולה לעמוד, תונים הרעוע הזהבסיס הנ

להעביר את הנכס על שמו של בנה הצעיר על , ההוראות שניתנו לתובעתכי , יצוין לעניין זה.39

ית מנהלרשות הסותרות את חובת ה, מנת להימנע מהפחתת ההכנסה הרעיונית מהקצבה

ובעת בעקבותיהן לות התהוראות אלה ופעי. לפעול נאמנה לטובת הציבור אותו היא משרתת

וכן התמודדות , ד"באשר לשם העברת הנכס היא נדרשה לשירותי עו, הוסיפו לה הוצאות

התובעת למוסד משמיעים חובה על כאשר פערי הכוחות שבין , מתישה ומייאשתבירוקרטית 

המוסד להפחית את הבירוקרטיה העומדת למכשול בפני התובעת ולסייע לה בפתרון בעיותיה 

. ולא להפך, זכויותיהומיצוי



סעדים.ד

מתבקש בית הדין לקבוע כי חישוב ההכנסה מהנכס שבבעלותה של , נוכח כל האמור לעיל.40

בהמשך לכך יש . ממזונות בלבד₪ 100-את הכנסתה כוכי יש לראות , התובעת אינו כדין

הן כלפי העתיד והן רטרואקטיבית מיום הגשת לאשר לתובעת קצבת הבטחת הכנסה 

. תביעתה

.לבית הדין הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה זו.41

___________________

ד"עו, רימר-כהןיעל 

תתובעכ ה"ב
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