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 חבר -פלד        . מר ל

 

 פסק דין

 . נושא ערעור זה הינה פגימה הקשורה במחלת הסכיזופרניה .5

 

לפי חוק הנכים , "נכה"התגמולים להכיר בו כ-פנה המערער בתביעה לקצין, 2/30132005בתאריך  .2

כמי שנכותו באה לו בתקופת שירותו בצבא , דהיינו, [נוסח משולב] 5111 -ט "תשי'ה, (תגמולים ושיקום)

 . ועקב שירות זה

 

-דחה את תביעת המערער ועל כך בא ערעור זה בפני וועדת, /013013200בהחלטה מיום , המשיב ./1521/15

 . דין זה-שהוקמה לפי חוק הנזכר ברישא של פסק, הערעור

 

, לחוק הנכים 2/סתמך על סעיף כי בה, מודיע לו, בדחותו את תביעת המערער, התגמולים-קצין .4

שבזמנו , שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי /בתום , מתיישנת הזכות להגשת התביעה, לפיו

 נ".נכות"אירע המקרה שגרם ל

 

ידי -על" נגרמה"ש" נכות"כי מאחר ותביעתו אינה מתייחסת ל, התגמולים למערער-עוד מודיע קצין .1

הדן בהארכת המועד מטעמים של )לחוק הנכים ', א 2/ן גם להחיל את סעיף הרי שלא נית, "חבלה רשומה"

וכי ההשהייה בהגשת התביעה עשוייה להקשות על , ל"מאחר שלא נתמלאו התנאים שבסעיף הנ, (צדק

 . לאחר שחלף זמן רב, בירורה
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לו סעיפי לא יחו, לחוק הנכים' א 6/כי בהסתמך על סעיף , התגמולים למערער-ועוד מודיע קצין .6

חוק זה על מי שבחר בזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי ומאחר ומשולמת למערער קיצבה לפי חוק הביטוח 

 . הלאומי לא יוכל להינות מהזכויות לפי חוק הנכים

 

 . /5/30/3200ביום , על החלטת זו הגישה משפחת המערער את הערעור בפנינו .1

 

השתחרר מהשירות , 02352312המערער שנולד ביום  :הערעור ומהמסמכים שצורפו-כעולה מכתב ./

, 2005התגמולים באה רק בחודש מאי -ופנייתו לקצין, 21305312בתאריך , "אי התאמה"הצבאי מפאת 

 . שנים לאחר השיחרור 1 -כ, דהיינו

 

 , לישיבה ראשונה, וקבענו ערעור זה  /063553200ידנו ביום -בהחלטה שניתנה על .1

 . 3200430521ליום 

 

שבה הוא עותר למחוק על , (5022304א "בתיק בש)כ המשיב בקשה "הגיש לנו ב 0430532004ביום  .50

כי , הסף ערעור זה מן הטעם שהתיישנה זכותו של המערער להגיש את התביעה להכרה בנכותו וכן מן הטעם

לוק הביטוח ( ה) -ו (ג) /2/לחוק הנכים וסעיפים  5( א) 6/פי סעיף -על, "זכות הבחירה"המערער מימש את 

 . הלאומי

 

 , דהיינו, ל יתקיים אף הוא במועד שנקבע לדיון בערעור"כי הדיון בבקשה הנ, קבענו .55

 . 3200430521ביום 

 

הגיש לנו המערער בקשה שבה הוא עותר למחיקת ערעורו וכן מבקש הוא שלא  0430532004ביום  .52

 . לחייבו בהוצאות המשפט

 

עם מחיקת הערעור מתבטלת גם . ת המערער ומחליטים למחוק ערעור זהאנו נעתרים לבקש ./5

 . 5022304א "בש' הבקשה בתיק מס

 

טרחת -אין צו להוצאות משפט ולשכר   -מפאת השלב המיקדמי שבו הוגשה לנו בקשת הביטול   .54

 . ד"עו

 

 . בטל בזה  -  3200430521הדיון הקבוע ליום  51.

 

  -: המשפט-מזכירות בית .56

 . דין זה-עותק מפסק   -תשלח לצדדים הנוגעים   .א 

 . דין זה-עותק מפסק, ישירות, התגמולים-תמציא לקצין .ב 

 

 בהעדר  הצדדים( /055בינואר  8)ד "תשס, ד בטבת"ניתן היום י
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