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צרכנות וקניין

כחלון ,זה הפיצוי שמגיע למרוקאים ולעירקים?
האוצר החליט על מענק שנתי ליוצאי עירק ,מרוקו ואלג'יר על סבלם במלחמת
העולם ה .2-מבורך? המהלך מעורר תהיות משפטיות ומוסריות .פרשנות
עו"ד דוד ידיד

שר האוצר משה כחלון
צילום :גיל יוחנן

עו"ד דוד ידיד

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עשו מנוי לעיתון
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האימפריה הסודית של עומר
רבינוביץ
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בחגיגיות רבה הודיע לאחרונה הודיע שר האוצר משה כחלון שיוצאי עדות המזרח שעלו מעירק,
מרוקו ואלג'יר ,יזכו גם הם במענק שנתי על הסבל שעברו בזמן מלחמת העולם השנייה .הצהרת
השר התקבלה ברעש תקשורתי ובהתרגשות רבה ,אולם בדיקה מעט מדוקדקת יותר מראה כי
השמחה הייתה מוקדמת ואף ייתכן כי יצא שכרה של אוכלוסייה זו בהפסדה.
פסקי דין מעניינים נוספים  -בערוץ משפט ב:ynet-
• האישה הזהירה" :טייס דיכאוני" במטוס נתניהו
• הבנות הן שלי :זוג הומואים ניצח את המדינה
• תבע את חמותו" :תחזירי לי  3.15מיליון שקל"
• האם עובדת מרכול שימשה "קוף" לעבריינים?
מדובר בתגמול שנתי בסך של  3,600שקל וכן פטור מתשלום על תרופות הכלולות ב"סל".
האוצר אף הקפיד לייצר לעצמו שכבת הגנה מפני הליכים משפטיים בכך שהודיע כי קבלת
הזכויות המדוברות מותנית בוויתור על הזכות לניהול הליכים משפטיים לקבלת זכויות נוספות.
כשמביטים מעבר לכביש מבינים
את מידת הבעייתיות שבהחלטת
האוצר .קבוצות דומות שזכו
להכרה ,דוגמת עולי לוב )שרובם
הוכרו גם מכוח החלטה מנהלית(,
עולי טוניס ועולי רומניה ובולגריה,
מקבלות תגמול חודשי בסך של
 2,200שקל לכל הפחות.

במדינות האיסלאם
בג"ץ וזכויות ניצולים :יוצאי לוב ועולים מאוחרים
עו"ד נלי בן-דרור
גם עשרות שנים אחרי המלחמה נדרשת מערכת המשפט
בישראל להמשיך ולעסוק בבירוקרטיה הסבוכה שעוטפת את
זכויותיהם של קורבנות הנאצים

נתון זה מעיד שעולי עירק ,מרוקו
ואלג'יר זכו בנזיד עדשים עלוב
למדי ,ואף זאת ,רק במידה
שיוותרו על זכותם החוקתית לנהל הליך משפטי למיצוי זכויותיהם.

בג"ץ וזכויות ניצולים :יוצאי לוב ועולים מאוחרים

ובכלל ,ההתניה המדוברת מציבה סימן שאלה לגבי מידת החוקיות שבה :האם המדינה מוסמכת
להתנות קבלת תרופות בחינם ותשלום שנתי מסוים בוויתור על זכותו של אדם להוכיח זכאות על
פי חוק נכי רדיפות הנאצים לתגמול חודשי?
ניתן אף לתהות אם ההתניה אינה מהווה ניסיון ציני ושקוף לחסום את דרכם של עולי עירק
ומרוקו ,שנאבקים כבר שנים בבתי המשפט להכרה בזכאותם לתגמולים חודשיים ,וזאת במחיר
זול למדי לקופת המדינה.

עומק המעורבות הנאצית

כל הסיבות מדוע ישראלים
שגרים בחו"ל ויש להם בעיות
עם הצבא צריכים לפתור אותן
בהק
)cafeדם(TheMarker

החל מ 2011-הגישו אלפי עולים מעירק ומרוקו תביעות נגד משרד האוצר ,על מנת שיוכרו
כזכאים לתגמולים חודשיים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים .תביעות עולי עירק הסתמכו על
מחקרים היסטוריים עדכניים שהצביעו על עומק המעורבות הגרמנית-נאצית בהסתה נגד יהודי
עירק ובהתרת דמם ,שהובילה לאירועי הפרהוד – אותו טבח שבוצע ב 200-מיהודי בגדד ביוני
.1941
תביעותיהם של עולי מרוקו מצביעות על הגזירות הקשות שהוטלו עליהם על ידי משטר וישי
)משטר החסות הנאצי בצרפת( ,בהן דחיקתם חזרה ל"מלאח" )הגטו( ,איסור על עבודה
במקצועות חופשיים ,פיטורים מהמגזר הממשלתי ,הגבלות על רכישת השכלה ,הקצבת תלושי
מזון מועטה ועוד.
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הכי באזזזז
 .1דו"ח ה :OECD-ישראל מושחתת ,ענייה
ומאושרת 3k
 .2משתלות מאוימות בקנסות ענק" :המדינה
הורסת 2k
 .3מיזם בערד" :לא נולדנו לשלם חובות
ולמות" 2k
" :OECD .4מחירי הדירות בישראל מופרזים
גם בהשוואה 714
 .5מזכ"ל ה :OECD-ישראל צריכה להביט
בעצמה במראה 354

מגי אזרזר לא מתביישת
בכלום .ראיון
)את(

דירה כזאת עוד לא ראיתם
)(Time Out

זירת הקניות
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השווארמה הטבעונית בת"א
ארוחה מלאה ליחיד החל מ24-
₪

לרכישה << <<

נעלי האופנה הכי נחשבות שיש
!Adidas Stan Smith
לרכישה <<

הביטוח כבר בפנים  -עד 30%
הנחה בביטוח מקיף לרכב
לפרטים נוספים <<

השר משה כחלון .האם ההחלטות יעמדו בבג"ץ? )צילום :אוראל כהן(

מכונת כביסה  7ק”ג באספקה
מיידית והובלה חינם!
לרכישה <<

חופשה מושלמת בראש שקט
ובחיסכון גדול!
כיום ,כשאנו עומדים ערב הכרעה משפטית בעניין זכאות עולי עירק ,לאחר מאבק בן שנים שבו
מסרב משרד האוצר להכיר בזכויות ,וערב פתיחת דיוני ההוכחות בעניין עולי מרוקו ,משרד
האוצר דורש למעשה מכל עולי עירק ,מרוקו ואלג'יר לוותר על זכותם להליך משפטי להוכחת
זכאותם לתגמול חודשי ,וזאת כתנאי לקבלת תשלום שנתי בסך  3,600שקל ותרופות בחינם.

ניסיון לא ראוי
אין מנוס מהתחושה שמשרד האוצר מבקש לחסוך מקופתו סכומים גבוהים שאפשר והיו מגיעים
לעולי ארצות ערב עקב סבלם מידי הנאצים ושותפיהם ,באמצעות הצעה מפתה של סכום שנתי
פעוט ותרופות בחינם .ייתכן שרבים מעולי ארצות ערב – שחלק ניכר מהם סובל מבריאות לקויה
וקשיים כלכליים – אכן יעדיפו לוותר על זכויותיהם.
ובכל זאת נשאלת השאלה :האם למדינת
ישראל הזכות המשפטית לחייב עשרות
אלפי עולים קשישים מארצות ערב לוותר
על יומם בבית המשפט ,על זכותם
החוקתית להליך משפטי הוגן להוכחת
זכות המגיעה להם בדין ,כנגד קבלת
תשלום שנתי פעוט ותרופות בחינם?
כלל לא ברור אם דרישה זו תעמוד
במבחן בג"ץ .זכות כל אדם לקבל יומו
בבית המשפט היא זכות יסוד במדינת
ישראל .ניתן לטעון שהמדינה לא יכולה
להגביל זכות זו על ידי התניה אפריורית.
מעבר למישור המשפטי ,גם מבחינה
מוסרית ,האם אין המדינה חוטאת כאן
בניסיון לא ראוי לנצל מצוקה של עשרות אלפי קשישים עולי ארצות ערב ,על מנת לחסוך מעצמה
הליכים משפטיים שהיא חוששת מתוצאותיהם?

•
•

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין
עו"ד דוד ידיד עוסק בזכויות ניצולי שואה ועובדי הכפייה
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לפרטים נוספים << <<

הקיר בבית ריק? המשרד זקוק
לטאצ' מיוחד? אמנות
מ₪230-

לרכישה <<

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

הרשמה לניוזלטר

עשו מנוי לעיתון שתף ב-

שתף ב-

שתף ב-

 PsakDin.co.ilמשפט כללי זכויות ניצולי שואה ניצולי שואה משה כחלון
משרד האוצר

מלחמת העולם השנייה

אולי יעניין אותך גם

מ רח בי ה רש ת

שחקן תלה עצמו בטעות
בהצגה ומת מוות מוחי

אופל מוקה עובר מתיחת
פנים ומקבל מנוע חדש

 5דרכים להרוס את קורות
החיים שלכם

)חדשות(

)רכב(

)(AllJobs

מ רח בי ה רש ת

זוהי השיטה שתאפשר לכם
לשלם ללא כסף
)כלכלה(

מ רח בי ה רש ת

איך מתגברים על פסוריאזיס
בקיום יחסים אינטימיים?

הסדרת מעמדם של ישראלים
השוהים בחו"ל מכל סיבה
)כמוני(
(TheMarker
)cafeא אל מול…
שהי
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לכתבה זו התפרסמו  42תגובות ב 29-דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג :מהסוף להתחלה

 .29הכל מתחיל ונגמר בזה שמדינת ישראל "יירטה" את כספי השילומים
מגרמניה ועשתה ,בהם כרצונה )(20.01.16

 .28נראה שהכללות שטחיות שלא על בסיס עובדות הן תכונה כלל אירופאית )לת(
ולא בלעדית לגרמנים )(19.01.16

 .27תועה במדבר או ביער )לת(
רוי ) , 19.01.16נשלח מהאנדרואיד(

 .26איזו עליבות -הוא לא מתבייש להיות רשע?
רונן )(19.01.16

 .25פופוליזם זול ואינו במקום )לת(
אריה ,חיפה )(19.01.16

 .24רוב הזכאים היו בגיל  0-5בזמן שהרדיפות פסקו.
דודי )(19.01.16

 .23לסבא שלי ז"ל היה מפעל שטיחים בתוניס  ,הוא נמכר כדי לקנות
יאיר ,כרמיאל )(19.01.16

גם לסבתא שלי היה גלגל
(20.01.16) 54441792

 .22יוצאי עירק
יעקב ,שוהם )(18.01.16

 .21למה משלם המסים צריך לפצות אותם? שיתבעו את המדינה ממנה באו )לת(
ארז )(18.01.16

שמעת על "שילומים"? )לת(
רמז )(18.01.16

השילומים הם ממשלת גרמניה ,ולא ממשלת ישראל )לת(
אחד ,כאן )(19.01.16

 .20וואוו כמה קל לשכתב את ההיסטוריה צריך רק לצעוק חזק )לת(
משה ,חיפה )(18.01.16

 .19אני מבקש פיצוי -עבור עגמת נפש וביזוי נפשי ורוחני-כל עוד ביבי )לת(
דוד ,תא )(17.01.16

ביבי גם אשם בזה לא )לת(
אלי ,חיפה )(18.01.16

 .18ומה עם מתנדבי הישוב שסיכנו חייהם במלחמה נגד הנאצים? )לת(
שוקרון ,המעברה )(17.01.16

 .17פשוט חוצפה )לת(
בן לניצול שואה )(17.01.16

 .16לא כולם מקבלים זכויות נצולי שואה
אבי ,ת"א )(17.01.16

הגזמת
)(18.01.16

יווו התעורר המקופח ...פשוט מוגזם תגובה חולנית כתבת אבי ת"א )לת(
)(19.01.16

 .15בשל החמדנות הממשלתית הורינו שעלו מעיראק חיו בדוחק
תפרן )(17.01.16

 .14מי שחושב שזקן שעלה ממרוקו מוציא על אוכל ורפואה פחות מפולני )לת(
בעז המתבייש )(17.01.16

אז למה אתה מצביע לממשלה שנותנת  2000שקל קיצבאות זיקנה?
)(17.01.16

ואתה חושב שעם בוזון חנונון המצב יהיה אחרת ? אז אתה תועה) ...לת(
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יור )(19.01.16

 .13למה יהודי מצרים לא נכללו?
לשר האוצר כחלון )(17.01.16

 .12תתבייש כחלון ,בור ועלוב נפש שמשחד את המזרחיים
מגיע לי ,כאן )(17.01.16

 .11תפסיקו לחלק תקציבים לכל מיני "מגזרים"
דייי כבר )(17.01.16

 .10הפיצויים של הגרמנים לניצולי השואה זה על הרכוש שהם גנבו להם.
)(17.01.16

צודק ב 100%כל מילה במקום  ,אלו המילים הנכונות ) .לת(
אני )(19.01.16

 .9לא מובן לי
) , 17.01.16נשלח מהאנדרואיד(

 .8מחכים שכולם ימותו ואז יאשרו במילא כבר לא נותרו הרבה )לת(
(17.01.16) 1

 .7באמת תודה בשם המתים...
ענת ,מרכז )(17.01.16

 .6דרך חשיבה של הכתב ורבים אחרים מדממת.
מייק ,מדינה מדממת )(17.01.16

 .5ומה עם מענק שנתי לכל הקשישים שנולדו בארץ+70.....
שימי )(17.01.16

 .4מה עם פיצוי למשפחות שיקיריהם הלכו לעולמם ולא קיבלו כלום? )לת(
מדינת עושק אירופאית )(17.01.16

 .3מדינת שנור )לת(
אליה ,ים )(17.01.16

 .2ומה עם פיצוי לכל הישראלים על התקופה שבה כחלון היה שר האוצר? )לת(
ישראלי שואל )(17.01.16

יפה אמרת שהרי כל שר עם האג'נדות הדפוקות שלו )לת(
איתן )(17.01.16

 .1שוב נערי האוצר "האירופאים" מבקשים לעשוק את יוצאי עדות המזרח? )לת(
)(17.01.16

משה כחלון טריפוליטאי  -תבדוק במפה איפה טריפולי נמצאת.
יובל ,תל אביב )(17.01.16

כחלון אינו "אשכנזי") ...לת(
)(17.01.16

מעכשיו קונה קולות ולא חשוב של מי) .לת(
)(19.01.16
כל התגובות לכתבה "כחלון ,זה הפיצוי שמגיע למרוקאים ולעירקים?"

מומלצים

הביטוח כבר בפנים  -עד
 30%הנחה בביטוח מקיף
ללרפכרבטים נוספים <<

לכבוד וולנטיינס דיי 20%על
כל היצירות!

דגמים חדשים לנעלי הנוחות
של Rockport

מתכננים חתונה? היכנסו
לעולם החתונות שלנו

פשוט וקל למצוא דילים
למלונות עד 80%הנחה

מארז  XBOX ONEבנפח
 1TBכולל  3משחקים+שלט

לרכישה <<

במחיר אטרקטיבי! <<

לפרטים נוספים <<

לפרטים נוספים <<

לרכישה <<
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חדשות

תיירות

כלכליסט

כלכלה

אוכל

בלייזר

ספורט

רכב

מנטה

תרבות
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