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 החלטת כנגד שלפני המתוקנת התביעה את הגיש, שחאתית מוחמד עאהד מר, התובע. 1

 התביעה לסילוק עתר מצדו הנתבע. פגיעה דמי לתשלו� תביעתו את לדחות התביעות פקידת

  .התיישנותה נוכח הס� על

 באופ� הדיו� פוצל, השנייה המקדמית הישיבה מ� אברהמי אייל הנשיא כבוד להחלטת בהתא�

 שביסוד היא זו שאלה כ� ועל התובע תביעת התיישנות בדבר הס� שאלת תוכרע שבראש

  .כא� ההכרעה

  הדי� בבית שהתבררה כפי העובדתית התשתית

, 23.10.2011 ביו� לגרסתו. 10.8.1986 ויליד חברו� שבנפת דורא העיר תושב הוא התובע. 2

 עליו פיגו� קרס, רחובות בעיר 1ישראליות חברות שלוש אצל בניי� כעבוד הראשו� יומו שהיה

 מגובה נפלו הפיגו� על ה� ג� שעמדו אחרי� ועובדי� התובע. מנו� של לפגיעה כתוצאה עמד

  ). התאונה: להל�( ונפגעו

                                                 
1
 .עמדת�נוכחות� או  נדרשה לא לצור� ברור שאלת הס�. 4עד  2הנתבעות  
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 פגיעה דמי לתשלו� התובע של תביעתו) המוסד: להל�( בנתבע התקבלה 22.12.2011 ביו�. 3

� החל מצדו המוסד. כא� התובע כוח בא משרד באמצעות הוגשה התביעה כי יצוי�. התאונה בגי

 באמצעות, התובע לבי� המוסד בי� מבוטלת בלתי תכתובת התנהלה כ� לצור�. התביעה בברור

 שהתקיימה לחקירה התובע את זימ� א� המוסד. ארוכי� חודשי� מש� וזאת, כוחו בא

 התביעות פקידת הודיעה 18.10.2012 מיו� במכתבה.  2012 נובמבר חודש בראשית במשרדיו

 החקירות העתקי את לו להמציא בבקשה העבודה למשרד פנה המוסד כי כוחו ולבא לתובע

 בשלב באפשרותנו שאי� מאחר"ש אלא. בתביעה החלטה מת� לצור� לו דרושי� ואשר שביצע

 קבלת ע�, לידיעת*. בתביעת* ההחלטה את לעכב נאלצי� אנו, הנדרש החומר את לקבל זה

  ".נודיע* – עניינית החלטה קבלת וע�, בתביעה הטיפול את נחדש אנו, החומר

 כי נמצא שלא הטע� מ� התובע תביעת את התביעות פקידת דחתה 1.7.2013 מיו� במכתבה

 יחסי קיו� הוכח לא, שבידינו מהנתוני�"ו עצמאי או שכיר של במעמד במוסד מבוטח היה

 התביעה בכתב התובע שהצהיר החברה היא", מ"בע הנדסה בזיע. אר'.ג לבי� בינ* מעביד עובד

  . שלפניי התביעה מכא�. התאונה במועד מעסיקתו הייתה כי פגיעה לדמי

 נוספי� עובדי� שני ע� יחד,  4.10.2015 ביו� לראשונה התובע הגיש הדי� לבית התביעה את. 4

 סביר בלתי עיכוב" בגי� הוגשה התביעה). משפחתו קרוב מה� אחד( תאונה באותה שנפגעו

 נוכח הס� על התביעות לסילוק עתר המוסד הדברי� בראשית כאמור". פגיעה דמי בתשלו�

 בדבר ההחלטה לאחר משנתיי� למעלה הוא התובע של שבמקרה, הגשת� במועד כי טענתו

 הופרדו הראשונה המקדמית הישיבה מ� להחלטתי בהתא�. התיישנו ה�, תביעתו דחיית

 נותר כ� ועל תביעותיה� על עוד עומדי� אינ� כי הנוספי� התובעי� הודיעו לימי�. ההליכי�

 בדבר הס� שאלת תתברר שבראש כ� פוצל כאמור וזה. התובע של עניינו את רק לברר

  . תביעתו התיישנות

 ולאחר הס� שאלת לעניי� ראיות להגיש לצדדי� התאפשר כי, אוסי� הדברי� שלמות לש�

  .  בכתב טיעוניה� הצדדי� סיכמו בסופו אשר מלא הוכחות הלי� קוי� כ� שעשו

  התובע גרסת

 ההחלטה עיכוב בדבר 18.10.2012 מיו� התביעות פקידת החלטת קבלת לאחר התובע פי על. 5

 חומר כוחו בא במשרד התקבל 2014 ספטמבר בחודש. בה הטיפול לחידוש המתי� בתביעתו

 למכתבו במצור� למוסד העבירו התובע כוח בא. התאונה בדבר העבודה משרד של החקירה

 משלא. מרשו בתביעת הטיפול את תחדש כי התביעות מפקידת ביקש בו 18.9.2014 מיו� אליו

 של ההגנה מכתב רק. המקורית התביעה הוגשה לבקשה מהמוסד עניינית תגובה כל התקבלה

 נדחתה התאונה בגי� פגיעה לדמי תביעתו כי למד הס� על התביעה לסילוק ובקשתו המוסד

 לא הדחיה החלטת). הדחיה החלטת: להל�( 1.7.2013 מיו� התביעות פקידת בהחלטת
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 חטיב פאטמה' הגב של תצהירה את הגיש זו אחרונה לטענה בתמיכה. מעול� אצלו התקבלה

 לא מעול� הדחיה מכתב כי והמאשרת כוחו בא במשרד הראשית כמזכירה שמשמשת מי

  . כוחו בא במשרד התקבל

  המוסד גרסת

 כדי�, כוחו בא באמצעות, לתובע הומצאה הדחיה החלטת כי דעתו על עומד מצדו המוסד. 6

 החלטת על שהתביעה מאחר. כוחו בא משרד כתובת היא, תביעתו גבי על שמסר לכתובת וזאת

 הריוהמצאתה לתובע  נתינתה לאחר חודשי� 12 – מ למעלה הדי� לבית הוגשה הדחיה

 תעודת המוסד הגיש ומלכתחילה בגרסתו לתמיכה. הס� על סילוק: אחד ודינה שהתיישנה

 הדחייה מכתב כי המאשר, אהרו� יעל' גב, עבודה נפגעי תביעות פקידת מאת ציבור עובד

 הדואר מאתר אישור המוסד הגיש כ�. 1.7.2013 ביו� כוחו בא באמצעות לתובע הומצא

 בתארי* למשלוח התקבל" IL 260040475 RR שמספרו דואר פריט כי המאשר במרשתת

 בתארי* ליעדו נמסר הדואר דבר. בירושלי� אשר המרכזי הדואר יחידת באמצעות 3.7.2013

 ההוכחות לישיבת סמו�). 1/נ" (כנא בכפר אשר כנא כפר הדואר יחידת באמצעות 10.7.2013

 ששלח הדחיה מכתב את הכולל במרוכז דואר דברי משלוח על אישור המוסד איתר הראשונה

 לאחר), 2/נ( בתיק כראיה התקבל האישור. 3.7.2013 ביו�, כוחו בא באמצעות, לתובע

 הראשונה ההוכחות ישיבת בתו�. המקור במסמ� לעיי�, לבקשתו, לתובע שהתאפשר

 רצו� ומתו�, כוחו בא וכתובת התובע של שמו מופיע מרוכז אישור אותו על כי ומשהתברר

 עצמו לתובע הדחיה מכתב את מיע� שהמוסד דהיינו. התובע לטענות הטע� זה לא כי לוודא

 קיבל לא התובע כוח בא, אחרת לשו�'. התקלה' מקור וזה כוחו בא לכתובת אותו שלח אול�

 התרתי כ� על. שלו ולא התובע של דווקא היה המעטפה גבי על שהופיע הש� שכ� המכתב את

 מאת ציבור עובד תעודת הוגשה בהתא�. נוספת ציבור עובד בתעודת זה עניי� להשלי� למוסד

 המוסד בסני� דואר משלוח על האחראי שהוא ישראלי אריאל מר, הדואר מחלקת מרכז

  :כ�, היתר בי�, הצהיר ישראלי מר. בירושלי�

  . עצמו במכתב שרשומי� והמע� הש� נרש� גבה על למעטפה מוכנסי� רשומי� מכתבי�"...

  :נרש�...1/7/13 ביו� לתובע המוסד ששלח במכתב. 3

  שחאתית עהאד מר: לכבוד

  סלימא�. א אמיר ד"עו באמצעות

  16930 כנא כפר 2411. ד.ת

  .המכתב את שנשאה הרשו� הדואר של המעטפה גבי על ג� נרש� רישו� אותו לפיכ*.  4

 רשומי� דואר דברי משלוח על אישור" הנקרא מרוכז במסמ* רושמי� הדואר עובדי. 5
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 מיו� המרוכז באישור לפיכ*, 3 בסעי- לאמור בהתאמה והכתובת הנמע� ש� את", במרוכז

  ....נשלח המכתב אליו והמע� התובע של שמו נרש�) 2/נ( 3/7/13

 אישור לבדוק שמעוני� תביעות ופקיד, כלל מסירה אישורי מקבלי� או מבקשי� איננו. 7

  ". הדואר באתר בעצמו ובודק המשלוח קוד את דואר עובד ע� בודק, מסירה

 הציבור עבוד תעודת ונותנת חטיב פאטמה' גב, התובע מטע� המצהירה נחקרה הדי� בבית. 7

 מר הנוספת הציבור עובד תעודת נות� של חקירתו על ויתר התובע. אהרו� יעל' גב הראשונה

  ).26.10.2017 מיו� התובע הודעת: ראו( ישראלי

   דיו�

 על תביעה להגשת המועד: הנורמטיבית המסגרת � להלי* הרלוונטית ההתיישנות תקופת. 8

), תובענות להגשת מועדי�( הלאומי הביטוח לתקנות) ב(1 בתקנה קבוע התביעות פקיד החלטת

  :לשונה שזו 1969/ל"התש

 הדי� לבית תובענה תוגש, כ* על הודעה לתובע ונמסרה בתביעה המוסד החליט"

 תחילת� מיו� או לתובע ההודעה מסירת מיו� חודשי� עשר שני� תו* לעבודה

  . )המועדי� לתקנות) ב(1 תקנה: להל�(" יותר המאוחר לפי הכל, אלה תקנות של

 הדי� בבית התביעה להגשת המועד לחלו� הטוע� המוסד על הארצי הדי� בית פסיקת פי על

 ההודעה נמסרה שבו המועד לרבות, כאמור הודעה נמסרה לתובע כי להוכיח הנטל, האזורי

/41882/03) ארצי( ל"עב( התביעה להגשת החודשי� עשר שניי� מניי� מתחיל ושממנו לתובע

 בית אימ0 צרור בעניי�). צרור עניי�: להל�) (18.5.2105( לאומי לביטוח המוסד – צרור הרצל 14

� דבר, שככלל המלמדי� חיי� וניסיו� הגיו� של) לסתירה הניתנת( עובדתית חזקה הארצי הדי

). ההמצאה חזקת: להל�( סביר זמ� פרק תו� לנמע� מגיע תקיני� מע� פרטי לפי שנשלח דואר

� תו�, והנסיבות הראיות כלל ע� יחד לשקול יש האמורה העובדתית החזקה את כי נפסק כ

 המוסד שהודעת להוכיח התובע שעל דהיינו. שלילי יסוד בהוכחת עסקינ� כי בכ� התחשבות

 נדרשת אותו להוכיח מנת ועל כ� ועל להוכיח יותר קשה טיבו שמעצ� יסוד. אליו הגיעה לא

  . יותר קטנה ראיות כמות

  הפרט אל הכלל מ�

 וג� מסכימי� שהכל בכ� נפתח: ליעדו והגיע רשו� בדואר נשלח, תקי� הדחיה מכתב מע�. 9

 משרד של זה הוא התובע ע� להתקשרות כמע� פגיעה לדמי בתביעה שנמסר המע� כי התובע

 על שג� ואוסי�. הדחיה מכתב גבי על ותקי� נכו� באופ� נרש� זה מע� וכי כנא בכפר כוחו בא

  ). 2/נ( במרוכז רשומי� דואר משלוח דברי על האישור גבי
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 לא לפיה� וטיעו� חקירה קו התובע הוביל בסיכומיו ג� כמו אהרו�' הגב את חקירתו במסגרת

 על זאת. רשו� בדואר שכ� כל לא בדואר נשלח אכ� הדחיה מכתב כי להוכיח המוסד בידי עלה

 דחייה למכתבי דוגמאות התווספו לכ�. זאת לאשר יכלה לא התביעות פקידת שלשיטתו שו�

 מדבקה הדחיה מכתב גבי על להדביק נוהג המוסד כי המלמדות) 2/ת( הדי� בית לתיק שהגיש

 בי� לקשור מנת על זאת). הרשו� המכתב מספראת  כלומר( הדואר שבאישור למדבקה הזהה

 ג� לקשור נית� לא התובע של בעניינו כ� נעשה משלא. הדואר דבר מספר לבי� הדחיה מכתב

� להגשת החודשי� עשר שני� מניי�, אחרת לשו�. הדחייה מכתב לבי� הדואר דבר מספר בי� כא

  .התיישנה לא והתביעה החל לא כלל התביעה

 לחקור זכותו על ויתר התובע כי אזכיר וראשית ראש. דחייה התובע טענות די� כי היא דעתי. 10

 עובד תעודת נותנת חקירת לצור� במיוחד התכנס הדי� שבית א� ועל הדואר מחלקת עובד את

 נשלח לא הדחייה שמכתב טענתו נסתרה כי לקבוע יש זה מטע� וכבר כ� על. הראשונה הציבור

� לבא נמסר הדחייה מכתב כי להוכיח המוסד בידי עלה בו מקו� בפרט זאת. רשו� בדואר וא

. 4.10.2015 ביו� רק הדי� לבית הוגשה המקורית התביעה .)1/נ(  10.7.2013 ביו� עוד כוחו

 קשר בלא ג� אול�. הדחייה מכתב המצאת ממועד חודשי� 12 – מ יותר הרבה בחלו� כלומר

 כי פוזיטיבי באופ� להוכיח המוסד בידי עלה כי היא דעתי הדואר מחלקת עובד חקירתאי ל

  . 10.7.2013 ביו� ליעדו הגיע זה וכי רשו� בדואר הדחיה מכתב את שלח

 ישראל דואר באמצעות הדואר משלוח בהליכי בקיאה הייתה לא אהרו�' הגב כי הוא נכו� אמנ�

� הפקידות שכל ארגז לנו יש, ושולחת במעטפה שמה המכתב את מקפלת אני" כי העידה שכ

 לעקוב יכולה לא אני. קורה מה מושג לי אי� והלאה ומש� ולוקח הדואר איש ומגיע שמות

 אלא). 8/ 6 בשורות, 11' עמ" (אלינו חוזר זה נכונה לא הכתובת א� אלא שנשלח הדואר אחרי

 ככל קלושה טענה כל ע� להתמודד מהמוסד ולדרוש' היוצרות את להפו�' אי� כי היא שדעתי

 כל אי�. סבירה ולא רחוקה אפשרות בחזקת והיא בדבר נתמכת שאינה כזו שכ� כל לא שתעלה

 לא. ישראל בדואר למשלוח דרכו את מצא לא התובע של הדחיה מכתב דווקא כי להניח יסוד

 באמצעות ה� זאת. הדברי� מצב זה לא כי פוזיטיביבאופ�  כאמור מוכיח המוסד כאשר שכ� כל

 אישור באמצעות וה� ונכו� תקי� למע�) 2/נ( רשו� בדואר הדחיה מכתב משלוח על האישור

 נדרש לא כלל שהמוסד דומה למעשה). 1/נ( לנמע� הדחייה מכתב מסירת בדבר ישראל דואר

  . לתובע הדחייה כתב מסירת את בפועל הוכיח שכ�שנקבעה בעניי� צרור  ההמצאה לחזקת

 אישור את הדי� בית שולח� על הניח לא שהמוסד לכ� אני ערה כי אוסי� זה בפרק לדרוש מעבר

 ביקורת הארצי הדי� בית מתח זו מסוג התנהלות על וכי, הדחייה מכתב של עצמו המסירה

�  . לבוא לעתיד ייושמו הדברי� כי לקוות אלא אי�. צרור בעניי

 פג� נמצא היה לו כי עלי נאמנה ועדותה העידה אהרו�' גב לעיל שהראיתי כפי. ועוד זאת. 11

 נוספת תמיכה. הדברי� מצב זה ולא לטיפול אליה חוזר זה היה הדחיה מכתב במשלוח כלשהו
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 של בעדותה דווקא מצאתי אהרו�' גב של לעדותה וכ� כאמור לתובע הדחייה מכתב להמצאת

 אחר פע� וזאת, כנכו� הדחייה מכתב גבי על המופיע המע� את רק לא אישרה העדה. חטיב' גב

 אל מגיע הדחייה מכתב נשלח שאליו הדואר לתא הממוע� הדואר שכל העובדה את אלא, פע�

 או הדי� עור� של דווקא לאו הוא המעטפהגבי  על המופיע הש� א� וג� המשרד מעובדי מי

של גב' ח'טיב  עדותה של הנוס� לחלקה אני ערה). 27/28 – ו 20 בשורות, 7' עמ( שגוי אפילו

 בלא מדובר כי היא שדעתי אלא. התובע כוח בא למשרד הגיע לא פשוט הדחייה מכתב ולפיו

 העידה העדה. 'מטע�'וא� בעדות  כלשה� אובייקטיביות בראיות בוססה שלא מהנחה יותר

 צרי� שלא דומה. לכ� קוד� שני�(!)  ארבע שנשלח מכתב לגבי 2017 שנת בשלהי הדי� בבית

 שהעידה מיובפרט אצל ), אחר אד� כל או( העדה של המעשית האפשרות על מילי� להכביר

 בשורות, 6' עמ( מועסקת היא בו למשרד המגיע הדואר בכל יומי יו� באופ� שעוסקת עצמה על

 לטעו� ניסיונה. לאו א� הדחייה מכתב את לכ� קוד� שני� ארבע ראתה הא� לזכור) 18 – 6

 עניינו של לייחודו הדעת את מניח הסבר לספק הייתה יכולה שלא ג� מה משכנע איננו אחרת

 דווקא לפיה שעדותה בהנחה והכל. כוחו בא למשרד המגיע הדואר מבחינת, דווקא התובע של

 דואר קבלת – ביסודה כטכנית שנדמית בעבודה עוסקת במשרד ביותר הבכירה כעובדת היא

היא אכ�  ) 10 – 6 בשורות, 6' עמ( במשרד הנוספות בעובדות כלל נעזרת שהיא מבלי – ופתיחתו

ר ועיק כלל בכ� שוכנעתי לא כי מיד אוסי�. לאשורו הדברי� מצב את המשקפת עדות

    כי מדובר בעדות מטע� מובהקת.כאמור והתרשמותי היא 

 כל כי העובדה מצטרפת אמורכל הל: לייעד� הגיעו לתובע שנשלחו המכתבי� כל. 12

 הוא וכ� לייעד� הגיעו הדחייה למכתב קוד� כוחו בא באמצעות התובע אל שנשלחו המכתבי�

 נשלחו המכתבי� שכל א� שעל היא טענתו כלומר. התביעה לכתב הנרחבות בצרופות מאשר

. הדחייה מכתב דווקא הוא ליעדו הגיע שלא היחיד שהמכתב הרי לייעד� והגיעו מע� לאותו

וכפי  ולמעשה בה התומכי� ראייה או טע� כל הוצג שלא מוקשית בטענה שמדובר אלא

  .הנכו� הוא ההפ� יהראתש

 תביעתו הגשת עצ� כי וטוע� התובע ממשי� בסיכומיו: סביר בלתי עיכוב בעילת תביעה. 13

 מכתב דבר כי מאליה מלמדת" הפגיעה דמי בתשלו� סביר בלתי עיכוב" של בעילה המקורית

 צרור בעניי� שנקבע כפי. זו טענה לקבל בידי אי�. אותו קיבל לא שכ� לו ידוע היה לא הדחיה

� מלמד החיי� ניסיו� שכ�, תביעה אחריו גורר המוסד של מכתב שכל שבעובדה כדבר להניח אי

, נגד� פועלות שה� א�, המוסד החלטות ע� משלימי� שתובעי� יש. הוא כ� תמיד שלא

 בשינויי� יפי� הדברי�. הדי� בבית אות� לתקו� שלא בוחרי� ואחרי� כאלו ומטעמי�

 נזיקי הלי� הנוספי� התובעי� ע� יחד זה להלי� במקביל ניהל התובע. כא� ג� המחויבי�

 דווקא לקד� בחר שמטעמיו יתכ� כ� ועל) 47477/02/11. א.ת( בחיפה המחוזי המשפט בבית

  .  אותו
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 כי לטענה מוקדשי� התובע מסיכומי ניכר חלק: סוציאלי והלי* ההתיישנות טענת. 14

 בניגוד הועלתה היא וממילא ההתיישנות טענת את יעלה שהמוסד ראוי זה אי� העניי� בנסיבות

 לראשונה נזכרה' הסמכות חוסר' טענת כי ואומר מהסו� דווקא אתחיל. הפנימיי� לנהלי�

. שגויה היא לגופה ג� המוסד פי על אול�. אסורה חזית הרחבת בבחינת והיא התובע בסיכומי

 דווקא נחו0 המשפטית הלשכה מנהל ואישור למועדי� בנוגע דעת שיקול לו אי� לטענתו

 המנויי� מטעמי� התיישנות טענת העלאת על לוותר מבקש המוסד שבה� גבוליי� במקרי�

 אליה שהפסיקה דומהכ� . כא� הדברי� מצב זה שלא אלא. זה בעניי� פנימי בנוהל ומפורטי�

 ציבורית רשות כי נכו� זה ואי� הנוכחי הרוח הל� את עוד משקפת אינה היא ג� התובע מפנה

� העלאת בדבר המדינה פרקליט הנחיות: והשוו ראו( נדירי� במקרי� רק התיישנות טענת תטע

  ). 16.8 מספר הנחיה / המדינה מעורבת בה� בהליכי� התיישנות טענת

� בזהירות להישקל צריכה התיישנות טענת קבלת כי התובע ע� אני דעי� תמימת הדברי� לגו

� סגירת היא משמעותה א� שכ� כל לא הסוציאלי הביטחו� מחו� בהלי� שאת שביתר ויתכ

 את תוכ� מכל מעקרת התובע שמציע' המדיניות' זאת ע� יחד. הגשתה אפשרות על הגולל

 שהיא הגמלה תשלו� שביסוד התכלית את וא� תובענות להגשת בדי� הקבועי� המועדי�

 של התקציבית המסגרת על שמירה תו� מבוטח של שוט� קיו� לצורכי מענה לית�, כידוע

 בחלו� זכויות לתשלו� לעתור מבוטח של האפשרות את להגביל המחוקק בחר, משכ�. המוסד

�  .התכלית אחר למלא כדי בו שאי� רטרואקטיבי לתשלו� האפשרות את הגביל וכ� רב זמ

 התובע תביעת להגשת המועד הארכת לאפשרות המוסד התייחס בסיכומיו: מועד הארכת. 15

� המשפטית ההלכה לפי עצמו הדרי� שהמוסד דומה. משפטית מבחינה אפשרית אינה זו כי וטע

 האחרונה העת מ� הארצי הדי� בית של דינו פסק מת� טר�, קרי. סיכומיו את כתב עת ששררה

 1991 – ב"התשנ), די� סדרי( לעבודה הדי� בית לתקנות 125 תקנה כי ונקבע ההלכה שונתה בה

 – מאלו מוניקה 59462/12/15) ארצי( ל"עב ראו�( המועדי� לתקנות) ב(1 תקנה על ג� חלה

 להארכת עתר לא עצמו התובע כי להוסי� למותר לא). 24.8.2018( לאומי לביטוח המוסד

  . זה בעניי� עובדתית תשתית הניח ולא המועד

 מכתב נמסר בו מהמועד משנתיי� למעלה, התביעה בהגשת האיחור למש� לב בשי� מקו� מכל

 ובהתחשב. התביעה בהגשת הניכר לאיחור אובייקטיביי� טעמי� שהוצגו ומבלי הדחיה

 צדדי� משלושה פחות לא המערב העניי� ובמורכבות עצמה התאונה מאז שחלפו הרבות בשני�

 המוסד של ההתגוננות אפשרות התביעה בהגשת הניכר האיחור בשל כי היא דעתי, נוספי�

 הגשת מועד את להארי� מקו� היה א� רב ספק כ� על. ממש של בדר� נפגעה התביעה מפני

 כי מלמד הממוחשבת במערכת עיו� כי זה בהקשר אטעי�. הטענה נטענה לו ג� התביעה

 להיעזר המוסד בידי יהא שלא כ� העניי� לגו� בפסיקה הסתיימה לא הנזיקית התביעה

 לשיטת בו המועד למ� ג� כי עוד אזכיר. התאונה נסיבות בדבר המחוזי המשפט בית בפסיקת
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) 2014 ספטמבר מחודש מכתבו( בתביעתו הטיפול לחידוש למוסד בקשתו את הגיש הוא התובע

 וג� סביר טע� ג� להתנהלות זו שנית� מבלי ומעלה שנה חלפה הדי� לבית התביעה להגשת ועד

  . התביעה להגשת המועד הארכת אי עבר אל הכ� את להטות כדי יש בכ�

 למ� יוצג הוא זה שבמקרה אלא. מוחלשת אוכלוסייה ע� שנמנה בתובע שמדובר לכ� אני ערה

 זמ� תו� הוגשה למוסד תביעתו כי אזכיר. הנזיקי בהלי� וה� המוסד לפני ה� ההלי� ראשית

 הקשתה מוחלשת לאוכלוסייה השתייכותו שעצ� מצאתי לא כ� ועל מהתאונה מאד קצר

 במיצוי מספקת שקידה הפגי� לא שמטעמיו אלא זאת אי�. זכויותיו מימוש על העניי� בנסיבות

  .    למוסד שהגיש התביעה

 המוסד שהעלה ההתיישנות טענת די� כי קובעת הריני האמור כל יסוד על: דבר סו-. 16

  . נדחית התביעה אלה בנסיבות. להתקבל

  . להוצאות צו עושה איני, הסוציאלי הביטחו� מתחו� ההלי� של היותו לנוכח

 מיו� ימי� 30 בתו� לעבודה הארצי הדי� בית לפני לערער נית� זה די� פסק על: ערעור זכות. 17

  . לצדדי� שיומצא

  .ויישלח אליה� , בהעדר הצדדי�)2018אוקטובר  30(, כ"א חשוו� תשע"טנית� היו�, 

  

 

  

  

  

  

  

  




