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 ד י �   פ ס ק

  

 סגנית הנשיא אלישבע ברק

, ]נוסח מ שולב [לחוק ה ביטוח  הלא ומי )  ב(174שוב צצה  ועולה  שאלת  פרשנ ות ו של  סעי � 

אביא  תחי לה   את  ה רקע  המשפ טי  ולא חר  מ כ�  אבח�   את  עוב דות  המק רה .  1995�ה"תשנ'ה

 .שלפנינו ולאור� את דר" הפרשנות הראויה של סעי� זה

  

 הרקע החוקי

עבודה  מועדפת  מו גדת   בסעי � ".  מענק  למי  ש עבד  ב עבודה  מועדפת"ד�  ב  174    סעי�

 :לחוק) א(174

עבודה  במקו%  עבודה  או   בסוג  עבודה   �'  עבודה  מועדפת'  �בסעי�  זה  "
; שקבע  השר  בהתייעצות  ע %  שר  האוצר  ובאישור  ו עדת  העבודה  והרווחה

ובלבד  שלגבי  אד%  פלוני  ה עבודה  אינה  עבודה  מ תאימה  כאמור  בסעי� 
 )".ב(�ו) א(165

  

גדר .  אציי�  כא �  בהערת   אגב  שבענייננו  א י�   מחל וקת   שהמערער  עבד  בעבודה  מו עדפ ת

לסעי�  ה ד�  במענק  למ י  שעבד  בע בודה  )  ב(המחלוקת  הע יק רי  הוא  בפרשנ ות ו  של   סעי �  קט�  

     020026/96עבל

  

 עופר גור המערער

    

 המוסד לביטוח לאומי המשיב

 השופט עמיר� רבינובי�, סגנית הנשיא אלישבע ברק, בפני הנשיא סטיב אדלר

 נציג מעבידי� ראוב� מרחב, נציג עובדי� מרדכי נויובי�

 בעצמו  �בש� המערער 

 סבר' ד ע"עו  �בש� המשיב 
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 .מועדפת

 :קובע) ב(174סעי� 

 ):ג(  מי שמתקיימי% בו כל אלה זכאי למענק כאמור בסעי� קט�) ב"(

זכאי  לדמי       הוא  היה)  א(163אילו  התקיי%  בו  האמור   בסעי�  )  1(
 ; אבטלה

מתו"  שנתיי%  מיו%  שחרו רו ,  הוא  עבד  ששה  חודשי%  לפחות)  2(
בעבודה  מועדפת  והוכיח   להנחת ,  משירות  סדיר  על  פי  חוק  שירות  בטחו�

 ". דעתו של פקיד התביעות כי עבד כאמור בעבודה מועדפת
 
 

ל  מגדיר  מיה ו "הנ)  1)(ב(174המוזכר  בסעי�  )  א(163סעי�  .  שני  אלו  ה%  תנאי%  מצטב רי%

 :מובטל

רואי%  אד%  כמובטל  א%  ה וא  רשו%  בלשכת  שירות  התעסוקה "
, כמחוסר  עבודה  לפי  תנא י%  שקבע  השר  באישור  וע דת  העבודה  והרווחה

והוא  מוכ�  ומסוגל  לעבוד ה  במקצועו  או  בכל  עבוד ה  אחרת  המתאימה  לו  
ולשכת  שירות  התעסוקה  ל א ,  )עבודה  מתאימה  �לשני  אלה  ייקרא  להל�  (

 ".הציעה לו עבודה כאמו
  

  

הוא  סעי �   158הדבר  נקבע   בסע י�  ".  מבוטח"הוא  ,  חייל  ב שנה  הראשו נה   לא חר  שחרור ו

 לעניי� פרק זה" מבוטח"כולל בגדר " הגדרות"ה

  למעט  שירות,  חייל  ששירת  שירות  סדיר   על  פי  חוק  שירות  בטח ו�)  2"...(
  מיו%  שחרורו  מהשירות  ולמש",  צבאי  לפי  התחייבות  לשי רות  קבע

 ".;)חייל �להל� (שנה מאותו יו% 
  
  

, תקופה מינימלית  של עב ודה , היינו, באותה שנה ראש ונה אי�  הח יי ל נ דרש לת קופ ת אכשרה

הסעי�  ה מגדי ר  את   תקופת  ה אכשרה  הד רושה   על  מנת  .  על  מ נת  ל הי ות  זכאי   לדמי  אבט לה

הסעי�  ק ובע   את  ת קופ ת  הא כשרה  לגבי .  לחוק  161להיות  זכאי   לדמי   אבט לה  הוא  סעי�  

 :שבו פוטר חייל זכאי מהדרישה לתקופת אכשרה) ד(סעי� קט� . תקופת אבטלה פלונית

  
 ".לא תידרש תקופת אכשרה לגבי זכאי שהוא חייל"

  

, לאמור,  )1)(ב(174חייל  ב שנה   הראשו נה   לא חר  שחרור ו  מ קיי %  א%  כ�  את   הו ראות  סעי �  

הוא  היה  זכ אי  ל דמי   אבטל ה  ב אשר  הוא  נחשב  )  א(163אילו  התקיי%  בו   האמור  בסע י�  

 .לחוק מבלי שתידרש ממנו תקופת אכשרה) 2(158על פי סעי� " מבוטח"ל
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 הבעיה המשפטית

וכ" ג %  או שר ,  אי�  מחלוק ת בעני ינ נו   שהעב ודה  שהמ ערער  עבד ב ה ה יתה  עבודה  מוע דפת

נימוקי  ה משיב  לדחיית  תבי עתו   היו .  לו  על  ידי  שירו ת  התעסוקה  תו "  כדי  תקו פת  ע בוד תו

, האחד.  כעולה  מ תעו דת  עובד  צי בו ר  שניתנה  ע ל  ידי  מ רכזת  גמלאות  של   המשיב,  בשניי%

חודש  מיו %  שח רורו  של  המערער   21ההפניה  ל עבו דה  המועדפת  הי תה  לאח ר  שחל פו  

שלמערער  לא   הי תה  זכאות   לדמ י  אב טלה  בעת  שהחל   לע בוד  בעבודה  ,  והשני,  ל"מצה

 .המועדפת

המערער  ע בד  באותה  עבו דה  בס"  ששה   חודשי%  ב מש"  השנ תיי%  ל אחר  שחרורו  

אי�  מחלוקת  בי�  הצדדי%  שלמערער  היתה  זכאות  לדמי  אבטלה  כאשר  החל  לעבוד .  ל"מצה

אי� .  ל"בעבודה  ה אמורה  באשר  ה וא  החל   לע בוד  תו"  השנה   הראשונ ה  לאחר   שחרו רו   מצ ה

ג%  מח לוק ת  שני ת�  לפ צל   את  ששה  החוד שי%  במ ש"  השנ תיי %  ובלבד  שבמצטבר  יעבוד 

. ל  בעב ודה   מו עדפת "החייל  המ שוחר ר  לפ חו ת  חצ י  שנה   במש"  שנתי י%  מיו%   שחרו רו  מצ ה

לא  ה יתה   ג%  מ חלוקת  כי  בשת י  ת קופ ות  העבודה  היתה  ע בוד תו  של  המ ערער   בגדר  עיס וק  

 ".מענק למי שעבד בעבודה מועדפת"המזכה ב

השאלות  שבמ חלוקת  ה�  א%  כ�   הא%  ני ת�  לאשר  עבוד ה  מו עדפ ת  בדיעבד  וה א%  כאש ר  

צריכה  לכל  אחת   מתקו פו ת ,  חייל  מ שוחרר  מפצל   את  העב ודה  כ"  ש היא  אינ ה  ר צי פה 

 .להיות תקופת אכשרה נפרדת, לכל חלק ממחצית השנה, היינו, העבודה

באשר  א%  ה תשו בה  ל ה  ת הא  ב חיוב  א י�  לנו  צו ר"  במק רה אתחיל  ב שא לה  השנ יי ה  

 .הנוכחי לדו� בשאלה הראשונה

  

לחוק  ב אופ�  ש דרושה  ל כל  חלק  ש ל  מ חצית   השנה  )  ב(174הא�  יש  לפרש   את  סעי�  .  א

 תקופת אכשרה מחדש

 .על מנת לברר שאלה זו אעמוד תחילה על העובדות בעניינו של המערער
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 תקופות העבודה 

 .ל"שוחרר המערער מצה 18.2.1993ביו� 

 .החל המערער לעבוד בנגריה של אביו 21.2.1993ביו� 

 . הפסיק המערער לעבוד באותה נגרייה 29.5.1993ביו� 

 .החל המערער לעבוד שוב באותה נגרייה 6.11.1994ביו� 

 .חדל לעבוד בנגרייה 17.2.1995ביו� 

  

המערער  ע בד  א%  כ �  ל מעלה   מששה   חו דשי%  תו"  השנת יי%  לאחר  שח רורו  כאשר  ששה 

התקופה  הראשונה  היתה   תו"  השנ ה  הראשו נה  .  חודשי%  אלו  מ חולקי%  לשתי  תקו פות

שלא "  מבוטח"לחוק  היה  המערער  בגדר    �161ו  158על  פי  סעיפי%  .  ל"משחרורו  מצה

. על  כ�   ה יה   הו א  זכאי  לדמי  אבטלה   באו תה  שנה .  דרושה  לגב יו  תקו פת  א כשרה  באות ה  שנה

המערער  ה פסיק  לע בוד   לתק ופת   מה  וה חל  לעבוד  שנ ית  באות ה  עבודה  אל א  שתקופת  

השאלה  א%  כ � .  ל"העבודה  השנ יי ה  ה חלה  בשנ ה  ה שנייה   לאח ר  שח רורו  של  המער ער  מצה 

הא%  די  בכ"   שכאשר  ה חל  המע רער  ל עבו ד  בע בודה  המ ועד פת  היה  הו א  זכא י  ל דמי  ,  היא

על  המערע ר  לה יות  זכא י  ל דמי  אבטל ה ,  כטענת  המשיב,  או  הא%,  כטענת  המערער,  אבטלה

 .לאחר הפסקה בעבודה, היינו, בתחילת כל תקופת עבודה חדשה

נראה  לי   שהדר"  היחי ד  התוא%  מחד   את  ת כלי ת�  של   הוראו ת  החוק  הדנו ת  בענ יי �  

ומאיד"  ה מאפשר  ביצו ע  ס ביר  של  הוראות  ה חוק  ה וא  ל פרש  א ת  המצב  הח וקי   פי רו ש 

התכלית  של   הח וק   הי א  לאפשר  לחיילי%  משו חררי %  לע בוד   לאח ר .  שמבקש  המערע ר  לפ רשו

ל  בסוגי  עבודות  שקו בע  שר  האו צר  באי שור  ועדת   הע בודה  "שחרור%  משי רות  סדרי   בצה

המביאה  תוע לת "  מועדפת"המטרה  א%  כ �  ש חייל  י עבו ד  בעבודה  .  והרווחה  של  ה כנסת

, בכ"  מו שגו ת  שתי  מטרות.  חייל  העו בד  מע בוד ה  מעי�  זו  מקבל  גמול  בג י�   עבודה  זו.  למדינה

שחיילי%  משו חררי%  עו בדי %  תקו פת  מ ה  בע בודה   המביאה  תועל ת  למ דינ ה ,  האחת

באופ�  שה חי יל  ,  שנית�  ג מול   לחייל  בת קופ ת  השנ תיי%  ה ראשו נו ת  לא חר  שחרורו,  והשנייה
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יקבל  דמי  אבט לה  ל אחר   שחרו רו  מבלי   שיצט ר"  לצ בו ר  תק ופת  אכשרה  בעב ודה  לצו ר" 

תקופת  עב ודה  ,  היינו,  חייל  לאחר   שחרו רו  אי�   לו  תק ופת   אכשרה .  קבלת  דמי  אבטל ה

אלמלא  ההוראות "  מבוטח"והוא  לא  היה  ,  מינימלית  טר%  תחילת  תקופת  האבטלה

נית�  א %  כ�  לפצלה .  אי�  חו לק  שנית�  לפצל  את  ה תקו פה  של   מחצי ת  ה שנה .  המיוחדות  בחו ק

כאשר  כול�  יח ד  מס תכמות  במח צית  הש נה   ו חלות  ת ו"  שנתי י%  ל אחר  ,  למספר  תקופות

אי�  חולק  שכאשר  תחילת  ה עבוד ה  ה יא  בשנה  הרא שונ ה  ו המשכה  .  שחרורו  מ שירו ת  סדי ר

משמוסכ%  כי   נית�  .  זכאי  החייל   המ שוחרר  לג מלה ,  ללא  הפס קה,  בשנה  השנ יי ה  בר צי פו ת

לחוק  צרי"  שתה יה   לח יי ל  ע%  )  ב(174לפצל  את  ה תקו פה  הרי   ברי   שהזכאו ת  ע ל  פי  סע י�  

פירוש  אח ר  ה וא  ב לתי   הג יו ני   ואי נו  מת יישב  ע%  כ ל  ח לקי  החקיק ה  ה נו בעת  .  תחילת  ע בוד תו

די  ביו % ,  על  פי  הפירוש  האחר.  היא  פוגעת  בתכלית  והיא  אינה  הגיונית.  לעניי�  ומהתכלית

עבודה  אחד  בשנה  הראשו נה   לאח ר  ה שחרו ר  וה מש"  ה עבו דה  בשנה  השנייה  ברציפות  כדי 

לזכות  את  החייל   המ שוחר ר  בגמ לה  ו מאיד"  יכו ל  שהחייל  ה משו חרר  י עבו ד  קרוב  לששה 

חודשי%  בשנ ה  ה ראשו נה   ורק  מספ ר  ימ י%  בשנה  השני יה  א"  לא  ברציפות  כד י  של א  יהא 

התכלית  היא  שהח ייל  י תחיל  ל עבו ד  בע בודה   מועדפת   בשנה   הראשונה  שאז .  זכאי  לגמלה

טול  לדוגמא  חי יל  המפ צל  את  .  ויעבוד  בצור ה  כלש הי   כרצונו  תו"  ש נתיי%,  הוא  זכאי  לגמלה

הא%  ע ליו   לצב ור  ת קופ ת  אכשרה  לפ ני   כל  ,  תקופת  העבודה  ל ששה  ח לקי %  תו"  השנ תיי%

 ?הא% הדבר אפשרי ונית� לביצוע? אחד מחלקי% אלו

אני  ערה   לכ"   ש אני  עצמ י  פ סקתי  בצורה  שונה  וק בלתי   את  פרשנ ותו   של  המו סד  לב יטו ח 

לא   �המוסד  לבי טוח   לא ומ י    �עינ�  ב�  דו ד  /  261�02ע  נ ו"דב(  עינ�  ב�  דו דלאומי  ב עניי�  

 . ובמחשבה שנייה ברור לי שטעיתי אז, התלבטתי באותו עניי�). פורס%
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מת�  אי שור   על  י די  ש ירות  התעסוקה  שהע בוד ה  היא  עבו דה  מוע דפת  בדיעבד  או  ת ו"  .  ב

 כדי העבודה

, קיבל  המ ערער  טופס  ה פנייה  משי רות   התע סוק ה  ל עבו דה  ב ה  עב ד  16.1.1995ביו�  

אי� .  טוע�  המשיב   כי  האי שור  של  שיר ות  ה תעס וקה   צרי "  שינת�   מראש.  בנגריית  ישע יה   גו ר

כפי ,  התכלית  היא   שהחייל  ה משוחרר  י עבו ד  בעבודה  הד רושה   למדי נה .  לקבל  טענ ה  זו 

אישורו  של   שיר ות .  שהגדיר  את ה  שר  האו צר  באישור  ועדת  הע בודה   והרווחה  של   הכנסת

אי�  לכ�  נ פקו ת  לע ובד ה  ששירות .  התעסוקה  שמדובר  בע בוד ה  מו עדפ ת  הוא  ד קלרט יבי  בלבד 

חשוב  עצ %  האישור  לפ יו   מדובר .  התעסוקה  אי שר  את  הדבר   תו"  כדי   העב ודה  ול א  מראש

 .וכ" אכ� היה בענייננו, בעבודה מועדפת

המשיב  יד ו�  בשאלה  א%  י ש  מקו%  לפ צות  את .  יש  לק בל  א ת  הערעור,  א%  תתקב ל  דע תי

כולל ,  אות%  חי ילי%   מש וחררי %  שתביעת%  נדח תה  מאות �  ס יבות  ש נדחתה   זו  של  המערע ר

 .עניינו של עינ� ב� דוד

�.500משהמערער  ל א  היה  מיו צג  בע רעו ר  י של%  המשיב  ל מערע ר  הוצאות  משפ ט  בס"   

 .יו% 30ח תו" "ש

  

 הנשיא סטיב אדלר

עניי�  לנו  בסוג ית  הענקת  מענ ק  לחייל .  עיינתי  בד עתה   של  סגנית  ה נשי א  וא י�  ביד י  ל קבלה             .1

�ה  "התשנ,  לחוק  ה ביטו ח  הל או מי  174סעי�  המשוחרר  העובד  בע בוד ה  מו עדפת  בה תא%  ל 

 . ולתנאי% הקבועי% בו) החוק �להל� ( 1995

באשר  לפ רשנות%  ש ל  תנאי%  ל קבלת  ,  טר%  אפ נה  לדו�  בסוגיו ת  המ שפטי ות  ה עולות  בעניינ נו 

 .ברצוני לעמוד על העובדות שבסיס הלי" זה, לחוק) ב(174סעי� המענק על פי 

מספר  ימי %  לאחר ,  21.2.1993ביו%  .  18.2.1993ל  בי ו%  "המערער  שו חרר  משירו תו  הס דיר  בצה

�להל�    (29.5.1993עבודה  שנ משכה  עד  ל יו %  ,  החל  לע בוד  כפועל  בנגרי ה  השייכת  ל אבי ו,  שחרורו

, החל  המ ערער  לעבוד  ת קופ ה  נ וספ ת  בא ותה   הנ גרי ה,  6.11.1994ביו%  ).  תקופת  העבודה  הראשונה

, במהל"  עבו דתו  בשתי   הת קופ ות  ג%  י חד).  תקופת  העבו דה  השני ה  �להל�    (17.2.1995זאת  עד   ליו%  

המערער  קיבל  מלשכת  שירות  ה תעסו קה  טופס  ה פני ה  .  ימי  עבו דה  150  �צבר  המע רער  למעל ה  מ   

 .16.1.1995ביו% , לעבודה בנגריתו של אביו במהל" תקופת עבודתו השניה

הגיש  המע רער  למשיב  תבי עה   לתשלו%  מע נק   לחייל  משו חרר  ש עבד  בע בוד ה   2.4.1995ביו%  
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בית  הדי�  האזו רי  דחה  א�  ה וא  א ת .  תביעתו  נדחתה.  לחוק  174לסעי�  מועדפת  ב התא%  

  לש% לחוק)  ב(174בסעי�  תביעתו  של  המערער  לתשל ו%  ה מענ ק  מא חר  של א  עמ ד  בתנאי %  הקבועי%  

 .מכא� הערעור שלפנינו. קבלת המענק

  

 גדר המחלוקת המשפטית

  קוב ע  שני  תנאי %  מצטברי%  לקבלת  ה מענ ק  ל חי יל  המשו חרר   העובד  ב עבודה לחוק  174סעי�              .2

 .מועדפת

אינה  שנ וי ה   �  לחוק)  א(174בסעי�  כהגדרתה  "  עבודה  מו עדפ ת"העובדה  כי  המער ער  עבד  ב

חודשי%  מת ו"  שנ תי י%   6ג%  הע ובדה   כי   המ ערער   עבד  ת קופה  מ צט ברת  של   ,  כמוה.  במחלוקת  בענייננו

בפרשנותו ,  א%  כ� ,  הדיו�  ית מקד.  אינה  שנויה  ב מחל וקת   �  )2)(ב(174בסעי�  כנדרש  ,  מיו%  שחרורו 

שונה  דעתי  מזו   �באשר  לה  ,  לחוק)  1)(ב(174סעי�  הראויה  של  ת נאי  הזכ אות   לדמי  אבט לה  האמ ור  ב

 . של חברתי סגנית הנשיא

158סעי�  כאמור  ב'  מבוטח'חייל  ה ינ ו  בגדר  ,  בשנה  הראשו נה  לא חר  שח רור ו,  לעניי�  ב יטוח  א בטלה 

כי  באותה  שנ ה  אי�  החייל  המש וח רר  נ דרש  לתקופ ת  אכשרה  על   מנ ת ,    קובעלחוק)  ד(161סעי�  .  לחוק

החייל  ממלא  את  התנ אי  הקב וע  ,  בשנה  הראשו נה  לא חר  שח רור ו,  משכ".  להיות  זכאי  לדמי   אבט לה

 .)1)(ב(174בסעי� 

תו"   �האחת  ;  השאלה  הע ומ דת  לד יו�  בע ני יננו  מתע ורר ת  כי ו�   שהמע רער  עבד  בשת י  תקופות  נפר דות

ולאחר  תו�  השנ ה  הרא שו נה תחילתה  במה ל"  ה שנה   השנ יי ה    �והאחרת  ,  השנה  הראשונה  לשחרורו

נדרש  הוא  לע מוד ,  הא�  כאשר  חייל  משוחרר  עובד  בתקופות  מפוצלותעולה  השאלה  ,  משכ".  לשחרורו

או  שמא  די  בזכאותו  לדמי  אבטלה ,  בתנאי  הזכאות  לדמי  אבטלה  בתחילתה  של  כל  תקופת  עבודה

הפוטרת  חיי ל  ,  לחוק)  ד(161שבסעי�  מכח  ה הו ראה   ,  ולענייננו.  בתחילת  תק ופת  עבו דתו  הראשונה

הרי  שלמע רער  היתה  זכא ות  לדמי  אבטל ה  כא שר  הח ל ,  בשנת  שח רו רו  הראשונה  מתקו פת  אכשרה

הרי     ,  לתקו פת  עבו דתו   השניהנפרדתא%  נד רשת  זכאות  ,  אול%.  לעבוד  בתק ופ ת  עבודתו   הראשונה

ומשכ"  לא  י מלא   אחר  ,  שהמערער  דנ�  לא  צבר  את  תק ופת  הא כשרה  הנד רשת  לת קופ ת  עבו דתו   השנ יה 

 .לחוק) 1)(ב(174סעי� הוראות 

  

 הפסיקה

אי�  לי  אלא  לח זור .  השאלה  מושא  דיוננו  הונחה  בפנ י  בית  די �  זה  פ עמי%  מספ ר  וזכ תה  להכרע ה            .3

המבטאת  לד ידי   את  המצב  ה חו קי   הקי י%    ]1[עזר  מטר ניעל  דע תי   כפי   שבאה  לבי טו י  בפ סק  די�  

תקופות ,  משכ".    תול ה  א ת  הזכ אות  למע נק  ב זכאות   לדמ י  אב טלה לחוק)  1)(ב(174סעי�  .  כיו%

לא  י חשבו   במנ יי �  ,  בה�  לא  ה יה   זכאי  לד מי  א בטלה ,  עבודתו  של   חי יל   משוחרר  בעבו דה  מ ועדפת

  דורש  מילויה  של   תקופת לחוק  161סעי�  .  לחוק)  2)(ב(174בסעי�  החודשי%  האמ ורי %    6

, תקופת  עבודה  לגב יה   לא  נ צברה   תקו פת  א כשרה,  ממילא.  אכשרה  כתנאי  ל זכאו ת לדמ י  א בטלה 
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מאחר  והחו ק  פוטר  א ת  הח יי ל  מ צב ירת  תקופת  אכשרה .  לא  תחשב  כת קופ ת  עבודה   לענ יי �  המע נק

הרי  ש על  מנת   לעמ וד  בתנאי  ה זכאות   לדמ י ,  כאמור  לע יל,  במש"  שנ ת  ש חר ורו   הרא שונה  בלבד

וכפועל  יו צא  מכ"   למל א  אח ר  הת נאי %  ה נדרשי %  לקבלת   �אבטלה  בשנ ת  השחרו ר  הש ניי ה  

 .לחוק 161בסעי� יש לצבור תקופת אכשרה כאמור  �המענק 

שהחלה ,  המערער  לא  צבר  י מי   אכשרה   כנד רש  בחו ק  ל גבי   תקו פת  עבודתו  השני ה,  במקרה  דנ� 

החודשי%  הנ דרש י%  כ תנא י   6תקופת  עב ודה   זאת  לא  תב וא  במני י�   ,  לפיכ".  במהל"  שנת   שחרו רו  השניה

 .לקבל המענק

על  ידי   חברת י  סגנית   ]3[עינ�  ב�  דו דובפסק  די �    ]2[פסק  די�  צו קרדברי%  ברוח   דומה  נ קבעו  ב 

 .הנשיא

  

 תכלית ההוראה

זכאי  החייל  לקבלת ד מי א בטלה   א�  ל לא  צב ירת  ימי  אכשרה  בה תא% ,  בשנת  שח רורו  הראשונה            .4

הרציונל  הע ומ ד  בבסיס  ה הו ראה  למת�   מע נק  לחי יל   העובד  בעבו דה .  לחוק  161בסעי�  לאמור  

. הוא  עי דוד%  של  ח יי לי%  משוח ררי%  לצאת  ל שוק  העב ודה  חל �  קבל ת  דמי  אבט לה,  מועדפת

דברי%  ברוח  .  לבד  מ שכ ר  עבו דתו    חייל  שי עבו ד  בעבודה  מועדפ ת  יהיה  זכאי  לתשלו%  מענק,  שכ�

 : זאת מצויי% בדברי ההסבר להצעת החוק שזו לשונ%

תשלו%  מענק  זה  יהווה  ת מרי(  לחייל  משוחרר  לצ את  לעבודה "...
כמשמעותה  בחוק  א"  מאי ד"  היא  עבודה '  עבודה  מתאימה'שאינה  

]"וזאת  במקו%  לקבל  דמי  אב טלה  לה%  הוא  זכאי,  מועדפת  לצרכי  המשק

]4
.

 

  

ראוי  כי   הזכא ות  למענק  ת היה  פו על   יוצא  של  הזכאו ת  ל דמי   אבטלה  ומקו%  בו  לא ,  לאור  דברי %  אלה

 .לא תקו% זכאות למענק, קיימת זכאות לדמי אבטלה

  

למעלה ,  16.1.1995נית�  ל מערע ר  רק  ביו %  ,  כי  ט ופס   ההפנ יה  לעבו דה  בנג ריה   של  א ביו ,  אוסי�            .5

, מת�  טופס  ה פניה  לעבודה  מוע דפת  אפשר  שינת �  בדיעבד ,  אמנ%.  חודשי%  מיו%  שחרורו  21  �מ  

100'  שהיה  בתו ק�  עד  לת יקו �  מס)]  ו(1טז127סעי�  (,  בנוסחו  הק וד%[  לחוק  174סעי�  אול%  

קבע  כ י  ה הפנ יה   מאת   לשכת   שירו ת  התעסוקה  צ רי"  שתעשה  ,  1.10.1995שנכנס  לת וק�  ביו %  

ולדידי  יש  לדחות ,  נעשתה  לאחר  מועד  זה,  ההפניה  למערער  דנ�.  חודש  מיו%  ה שחרור  21תו"  

 .את הערעור א� מטע% זה

  

 . ללא צו להוצאות, ידחה הערעור מ� הטעמי% האמורי%, לו תשמע דעתי � סו� דבר      .6
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  השופט עמיר� רבינובי�

 .הנני מצטר� לדעתו של הנשיא

  

 נציג העובדי� מרדכי נויובי�

 .הנני מצטר� לדעתה של סגנית הנשיא אלישבע ברק

  

 נציג העובדי� ראוב� מרחב

 .הנני מצטר� לדעתו של הנשיא

  

 סו� דבר 

הוחלט  ברוב   דעו ת  כאמ ור  בפסק  דינ ו  של   הנשיא   על  דעת%   החולקת  של  סג ני ת  הנשיא  אלישבע  ברק 

 . ונציג העובדי% מרדכי נויובי(

 . אי� צו להוצאות

  

 .בהעדר הצדדי%, )2002יוני  03(ב "ג סיו� תשס"כ, נית� היו%

  
  

  
  

  
 

 
]1[

.3.6.01מיום , המוסד לביטוח לאומי -עזר מטרני  20243/97ל "עב
 

 
]2[

)28.7.98ניתן ביום , לא פורסם( חגי צוקר -המוסד לביטוח לאומי  02-174/ע נז"דב
 

 
]3[

)8.10.97ניתן ביום , לא פורסם(, המוסד לביטוח לאומי -עינן בן דוד  02-261/ע נו"דב
 

 
]4[

.241-240' עמ, 19.7.1982ב "ח בתמוז התשמ"כ 1592הצעות חוק , 1982 -ב "התשמ, )48תיקון מספר (הצעת חוק הביטוח הלאומי 
 

 הנשיא סטיב אדלר   השופטת אלישבע ברק   השופט עמיר% רבינובי(

   נציג עובדי% מרדכי נויובי(   נציג מעבידי% ראוב� מרחב  
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