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לזמן  ולעמדתנו החלטתכם לדחות באופן גורף את כלל ועדות העררשבסימוכין קיבלנו את המענה 

 באופן המנוגד לחלוטין ללשון החוקו סמכות בהיעדרחלטה שהתקבלה בלתי מוגבל היא ה

בציבור  שפגיעתןאחרות שכן לא נשקלו חלופות  . מדובר בהחלטה לא סבירה ולא מידתיתולתכליתו

מספר חלופות  נציעו ולבסוף את עמדתנ להלן נפרט. יותר מצומצמת מבוטחי הביטוח הלאומי

 :לבחון שניתן סבירות ופוגעניות פחות

  ועדות העררלא מורות על דחיית תקנות לשעת חירום ה .א

תקנות שעת עת מהוראות בנואת מועדי ועדות הערר ציינתם כי ההחלטה לדחות  מכתבכםב .1

לטענתכם,  (."תקנות חירום" )להלן 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –הקורונה החדש  חירום )נגיף

עדות אינן וכי הוו מגבילה את הפעילות במרחב הציבורי למעט חריגיםלתקנות החירום  2תקנה 

 .מנויות בחריגים

 . לחלוטיןפרשנות זו של תקנות החירום שגויה  .2

אף  א3תקנה . ילמרחב הציבור אנשיםת יציא מגבילהלתקנות החירום  2תקנה  ,ראשית

ממשיכים רבים )מתוך הנחה שמקומות  מסבירה למעסיקים כיצד לנהוג במקום העבודה

מגבילה במפורש אילו מקומות לא יפעלו. הביטוח הלאומי או ועדותיו היא זו ש 5תקנה לפעול(. 

 . הוא לא אחד מהם

קבלת  ;((2)2תקנה חיוניים )מטרת קבלת שירותים לת אדם התקנות מאפשרות יציא, שנית

((. ועדות ערר של הביטוח הלאומי 6)2הליך משפטי )תקנה לשם ו ;((3)2שירותי רפואי )תקנה 

 אם לא כולן במשולב.  ,לפחות אחת מהאופציות הללועונות על 

 דחיית ועדות הערר פוגעת בזכויות חוקתיות .ב

לחוק הביטוח  122בסעיף  הקבוע של רופא או ועדה רפואית הכאות המבוטחים לערור על החלטז .3

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת )א( ל27קנה ובת 1995-]נוסח משולב[, תשנ"ההלאומי 

  .ועוד 1956 -נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז

 כערכאה ראשונה תומשמש ובאותה נשימה 'א ועדת הערר משמשת הן כערכאת ערעור על דרג .4

עדת הערר יש ו, לובניגוד לערכאת ערעורמשום ש זאת, עיון מחדש.לזכות מעין המעניקה 

ולהכריע בעניינים העולים בפניה במסגרת הערר גם אם לא סמכויות לקבוע קביעות שבעובדה 



 
 

 
רשאית לקבוע את שיעורה ודרגתה של בנוסף, ועדת הערר . הקודמתנדונו או הוכרעו בוועדה 

המוסד  1082/02בג"ץ ) ג א.וועדת דרת ועם קביע תמתיישב הקביעה לאנכות יציבה גם אם 

ר'  ;(הביטוח הלאומי"עניין " להלן) 443( 4, פ"ד נז)הדין הארצי לעבודה-לביטוח לאומי נ' בית

 ((2013)יוני  43, עמ' לאומימוסד לביטוח לשכה הרפואית של התדריך לרופא נכות כללית מאת ה

מכללי הצדק הטבעי ואף כזכות עצמאית. היא חלק מהותי בין זכויות אלה, הזכות לערעור,  .5

"אין חולק כי זכות הערעור היא זכות מהותית, ויש לה חשיבות רבה בשיטתנו המשפטית, כמו 

האדם וחירותו יסוד: כבוד -גם בשיטות משפט נוספות. יש אף הסוברים כי בעקבות חקיקת חוק

 (. 464בעמ' , הביטוח הלאומי ןעניימתעלה מעמדה של זכות הערעור לדרגה של זכות חוקתית )

בזכות הגישה לערכאות של התובעים, שכן לא ניתן לפנות לבית הדין גם החלטתכם פוגעת  .6

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח ל 123)סעיף  לעבודה, אלא על החלטת ועדת הערר ובשאלה משפטית

-חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט)ב( לתוספת השלישית לחוק 1; פרט 1995-משולב[, תשנ"ה

1969.) 

זכאות לגמלת קיום למי שאין לו כי לפי פסיקת בית המשפט העליון ובתי הדין לעבודה,  ,נזכיר .7

מהווה מרכיב מרכזי בהגשמת הזכות החוקתית לקיום בכבוד  אמצעים עצמאיים לקיום בסיסי

עמותת  366/03)בג"ץ  כחלק מרכזי בזכות לכבוד האדם המעוגנת בחו"י: כבוד האדם וחירותו

המוסד  נ'חסן  10662/04(; בג"ץ 12.12.2005) מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר

 (.28.2.2012)לביטוח לאומי 

במובן זה הפגיעה שבדחיית הועדות באופן גורף לזמן בלתי מוגבל היא כפולה ומכופלת: היא  .8

פוגעת כאמור בכללי הצדק הטבעי ובזכות להליך הוגן של המבוטחים ובזכות הגישה לערכאות. 

בנוסף, וכפועל יוצא, היא פוגעת באופן קשה בזכויות המבוטחים לגמלת קיום לשם קיום בכבוד 

כי "]...[ קיומו  ןבהתאם קבע בית המשפט העליועת מהם גישה לקבלת גמלה שכזו. שכן היא מונ

... דרים אשר תכלית סוציאלית ביסודםשל הליך יעיל לבירור תביעות הוא מרכיב חשוב בהס

עמ' )עניין הביטוח הלאומי, ב ויש להימנע, ככל הניתן, מהתמשכות מיותרת של אותם הליכים

470.) 

החלטות רבות נהפכות יות למימוש זכויות המבוטח שכן לפי הנתונים ועדות הערר הן קריט .9

 :במהלך הערר לטובת המבוטח

תיקי התביעה שבמדגם ב' שינו הוועדות  41מכלל  56%-כי בכ" מבקר המדינה בדק ומצא .10

מהם השינוי היה  96%-את ההחלטות שהתקבלו בערכאה הראשונה. בכ הרפואיות לעררים

מהם השינוי הביא להעלאת  27%-מהם השינוי היה משמעותי; בכ 32%-לטובת התובע: בכ

הנותרים השינוי לא השפיע  41%-הכושר להשתכר ולהגדלת קצבת הנכות לתובע. ובכ-דרגת אי

דוח מבקר " , להלןבפרק שלישי ,2009ב לשנת 60דוח מבקר המדינה ) "הכושר להשתכר.-על דרגת אי

 (."2009המדינה, 

-כ בשנה ממוצעת מתקיימות, 2015פי נתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת משנת -על .11

-כו(, , נפגעי עבודה, ילד נכהושירותים מיוחדים )נכות כלליתבשנה ועדות רפואיות  102,000

לשינוי בהחלטת הועדה הרפואית העררים שהובילו שיעור ועדות ערר )באותם תחומים(.  25,000

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf


 
 

 
אוריאנה אלמסי, ועדות ערר על ועדות ) בנפגעי עבודה 47%-בממוצע בנכות לכללית וכ 30%-כ הוא

 .((2015) 19רפואיות במשרדי הממשלה ובביטוח הלאומי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  עמ' 

למימוש זכויותיהם החוקתיות מכוח מהותיות להבטחת זכות המבוטחים ועדות הערר אם כן  .12

פוגעת בזכויות חוקתיות  משמעות דחיית הועדות באופן גורף ללא הגבלה. חוק הביטוח הלאומי

 של המבוטחים.

 היעדר סמכות ופגיעה בעקרון הפרדת הרשויות .ג

אין סמכות לדחות את כינוס הוועדות למועד בלתי ידוע, דבר  למוסד לביטוח לאומיראשית,  .13

שמהווה בפועל את ביטולן הלכה למעשה )ולו זמנית(. זאת, מכיוון שהוועדות הן גוף סטטוטורי, 

 . אינו מקנה שיקול דעת למוסד לביטוח לאומי באם לקיימן, והחוק שהחובה לכנסו קבועה בחוק

הוועדות קשה בעקרון הפרדת הרשויות ושלטון החוק. משמעות החלטתכם הינה פגיעה , שנית .14

"הוועדות הרפואיות, הגם שהן מופעלות  .רתו הנכם מהווים צד להליךגוף מעין שיפוטי במסגהן 

ידי המוסד מן הבחינה הארגונית והתקציבית, אין הן בשר מבשרו ועצם מעצמיו של המוסד, -על

ידם לפסוק בזכויות המבוטחים לפי אלא גופים סטטוטוריים המוחזקים כעצמאיים, שתפק

החוק ולהכריע במחלוקות רפואיות בין המבוטחים לבין המוסד. בכך ממלאות הוועדות תפקיד 

שיפוטי מובהק.... על הוועדות הרפואיות, הנדרשות לעתים להכריע בצדקת עמדתו -מעין

-פדה על איתלותן; שכן ההק-)בשאלה רפואית( של המוסד, מוטלת חובה מוגברת לקיים את אי

קופטי כמאל נ' בית הדין  2874/93בג"ץ )תלותן מהווה תנאי חיוני למילוי ייעודן ותפקידן 

 .(168, בעמ' )1994( 673( 2מח) הארצי לעבודה

 מידתיותלוקה בחוסר סבירות ובחוסר ה ההחלט  .ד

במכתבכם טענתם, כי אין בחוק ובתקנות הוראה הקובעת מועדים לכינוס הוועדות, אולם ודאי  .15

 שאין בכך כדי להכשיר את דחיית מועדי הוועדות לזמן בלתי מוגבל. 

. ויש סטנדרט למשך טיפול בתביעה אותו קבעתם הנהוג ומקובל, יש את בחוק הגם שאין הוראה .16

בין הגשת ערר עדות ערר נמסר לנו שהזמן הממוצע וים בומשיחות שערכנו עם עורכי דין המייצג

 יום. 60 -, מדובר בומורכבים חריגיםמאד יום. במקרים  45-ל 30בין  לבין הדיון בו נע

, נשאלה גב' 17-הועדה לפניות הציבור של הכנסת ב 22.10.2007ביום שנערך יתרה מזאת, בדיון  .17

דיון בפני כמה זמן לוקח לקבוע מועד ל, לאומיסמנכ"ל גמלאות ביטוח  דאז, שרייבמןאילנה 

אני אגיד לך כמה זמן לוקחת ועדת ערר. מרגע שאדם מגיש ועדת ערר. גב' שרייבמן השיבה כך: "

אנשים תוך שבועיים. הייתי לפני שבוע בביקור בסניף תל אביב,  ערר, אנחנו מזמינים היום

ם אותם כל כך מהר נים שמזמיניוהן אמרו לי שאנשים מתלונ שיושבות פה במקרה נציגות,

 ."לוועדה הרפואית

בין היתר מתן שמחייב " מהירמסלול " כוננתם 2009דוח מבקר המדינה, נוסף על כך, לפי  .18

וביצוע האבחון הרפואי על ידי  ,בשיבוץ לאבחונים רפואיים בעלי נכות קשה ובעיםעדיפות לת



 
 

 
עוד הגדיר הנוהל כי משך הטיפול בתביעה של  ., בלי צורך בנוכחות התובעהרופא המנתב

 .על שלושים ימים לפי המידע באתרכםלא יעלה תובעים בעלי נכות קשה 

פרקי המוסד לביטוח לאומי רבע פרקי זמן המנחים אותו בטיפול בתביעות. כחלק מכך, אם כן,  .19

מהמועדים סטייה . מיום הגשתו המקובלים נעים סביב מספר שבועות לכינוס ועדת הערר ןהזמ

תיות ביחס עמוד בכללי המשפט הציבורי ובכלל זה סבירות ומידנדרשת להנהוגים והקיימים 

, שאינה נוקבת כלל ועיקר בפרק זמן לחידוש חלטתכםהעל רקע זה, לפגיעה שהיא גורמת. 

 . בכללים אלהעומדת  עבודת הוועדות, בוודאי שאינה

  ניתן לקיים ועדות ערר על בסיס מסמכים בלבד .ה

 עוד טענתם כי לא ניתן לקיים ועדות ערר על בסיס מסמכים בלבד.  .20

בהסכמת  על בסיס מסמכים בלבדועדות ערר מהתקנות עולה בבירור כי ניתן לקיים בניגוד לכך,  .21

 העורר.

הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )סמכויות ועדה רפואית לעררים  לתקנות 6ותקנה  4-3 תקנות .22

ועדה לעררים כן עדה רפואית לעררים ווקובעות במפורש שו 1984-וועדה לעררים(, תשמ"ד

 .("התקנות")להלן  בלבדדון בערר על בסיס מסמכים ת לורשאי

תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד ל 8תקנה גם  .23

לשירותים מיוחדים ולילד נכה רשאית בהסכמת  ועדת הערריםכי קובעת  1995-נכה(, תשנ"ה

 .העורר לדון על סמך מסמכים בלבד

כי לתקנות  3סעיף  נוסף על כל אלו, במסגרת הליכים משפטיים, טענתם בעצמכם כי על סמך .24

-29399 )תא( לוועדה סמכות לדון בערר על בסיס מסמכים, ובלבד שהתובע הסכים לכך )ב"ליש 

 בית המשפט קיבל את עמדתכם.. ((5.5.2018) המוסד לביטוח לאומי –זכריש  03-17

. התובע יכול לממשה, ככל שהוא חפץ זכות של התובעאם כן, הזכות להופיע בפני הוועדה הינה  .25

 למחול על זכותו זו, ואז לוועדה יש סמכות מלאה לדון בערר על בסיס המסמכים שהגיש. 

, ואין בה צורך נציין, כי יש מקרים רבים מאד בהם אין משמעות לבדיקה הקלינית של הלקוח .26

חוזר מנהל כללי  בשל ליקויים שונים שנלמדים מן המסמכים ומחוות הדעת הרפואיות שהגיש.

אבחון והערכת תלות על סמך "מסמכים בלבד. באילו ליקויים ניתן לקבוע על בסיס  מפרט

בתביעות לנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד  מסמכים וללא זימון התובע לוועדה רפואית

 גם על ועדות הערר בעת הזו.  ,בשינויים מחוייביםחוזר זה, גם ( ניתן להחיל 27.6.2016) נכה

ות אלפי העררים המוגשים בשנה, אנו סבורות כי דחיית הועדות באופן יתרה מכך, לאור עשר .27

ולזמן בלתי מוגבל, יוביל לכך שכאשר  –ללא קשר למהות התביעה והליקוי הרלוונטי  –גורף 

נחזור לשגרה זמני הטיפול בעררים יתארכו לחודשים ארוכים ואף לשנים עובר לקבלת החלטה 

 חלוטה.

במרחב הציבורי כמו גם מגע בין  ההציבורי הינו לצמצם תנועהאינטרס לעמדתנו, ומכיוון ש .28

 : , ביחד או במשולבמספר אפשרויות םאנשים, עומדות לכ
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 לקיים את הוועדות על בסיס מסמכים בלבד תוך קבלת הסכמת התובע. .א

לקיים ועדות בשימוש באמצעי היוועדות טכנולוגיים כדוגמת וידאו קונפרנס, או  .ב

מדובר בתובעים שמתקשים לעשות שימוש באמצעים כאלו, תוכנות כגון זום. ככל ש

ניתן להקצות לשם כך חלל במשרדי המוסד לביטוח לאומי, בו ישהה המבוטח לבדו, 

 במועדים ובהסדרים שיקבעו. 

 חדים לקיים ועדות בנוכחות המבוטח. במקרים מיו .ג

ים להותיר בידי המבוטח את האפשרות לערור לאחר תום המשבר, תוך הארכת המועד .ד

 לערעור, כפי שהצעתם. 

 להרחיב את מספר התובעים שיקבלו קצבאות זמניות. .ה

 , בפרט כמכלול,יותר יםמידתי םאמצעימדובר באולם  ים,מיטבי נותבפתרואכן, לא מדובר  .29

  .תוך פגיעה קשה בזכויות אדם ובהיעדר סמכות למועד בלתי ידוע עדותומאשר דחיית כל הו

גם בימים קשים, ודווקא בימים אלו אנו מחוייבים להגן על זכויות אדם ובפרט נסיים בכך ש .30

  של הפגיעים ביותר.

 ,בריאות טובהת בברכ

 משכית בנדל, עו"ד רעות כהן, עו"ד
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