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 לכבוד

 מרענה איבתיסאם כ"ח

  זרים לעובדים הועדה ר"יו

 לום רב,ש

 טיפול רפואי לעובדים פלסטינים נפגעי תאונות עבודההנדון: 

שותך כדי לסייע לגבש פיתרון ללאקונה אשר ראשבהועדה בבקשה כי תכנסי את  ךאנו פונות אלי .1

קשה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר של עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה  תגעופ

עובדים פלסטינים אינם מבוטחים בידי מעסיקיהם בביטוח רפואי בישראל. כפי שיפורט להלן, 

מיד  בישראלבבית החולים  דלעוב בתקופה שבין טיפול החירום הראשוני שמוענקפרטי ועל כן 

אין לעובדים ביטוח לאומי בעובד כנפגע תאונת עבודה, מוסד ללאחר הפגיעה, ועד להכרה של ה

הם נדרשים לשלם סכומים נכבדים בעצמם כיסוי כספי לטיפול רפואי. תחת זאת,  הפלסטינים

 מאחר שנפגעו)במקביל הם גם מוחרגים מכיסויים ביטוחיים בשטחי הרשות הפלסטינית, וזאת 

תשלומים ששילם מועברים לו בדיעבד, בשיהוי בישראל(. ככל שיד העובד משגת זאת,  בעבודה

ניכר ולא אחת באופן חלקי ביותר. מצב זה מותיר עובדים פלסטינים נפגעי תאונות עבודה ללא 

ם וגור ,כיסוי כספי בזמן אמת לטיפולים שהם צריכים, מחייב אותם לנטל בירוקרטי בלתי נסבל

לאחר שיכולים לשנות את מסלול חייהם  לחלקם, בפועל, להימנע מקבלת טיפול ושיקום

 .הפגיעה

כי יימצא פתרון לבעיה זו שעולה זה זמן רב שקו לעובד והאגודה לזכויות האזרח מבקשות  .2

לאומי ולשר הבריאות, ובאין . במסגרת זו פנינו למוסד לביטוח בבריאות העובדים וברווחתם

 המוסד' נ לעובד קו 754/21)בג"ץ  עתירה לבג"ץ בנושא נגד המוסד לביטוח לאומיפתרון הגשנו 

יפורש  1995-בעתירה דרשנו, כי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה. (לאומי לביטוח

ייקבע, כי על המוסד לביטוח לאומי לשאת בתשלום הוצאות הטיפול הרפואי על יסוד באופן ש

 ראשית ראייה לפגיעה בעבודה. 

כי העדרו של הסדר ביטוחי אשר  ,הבהיר בית המשפט 27.12.2021ביום  בעתירהבמהלך הדיון  .3

דרש לה, אך קיבל את עמדת המוסד ינותן כיסוי לתקופת הביניים הוא בעיה חמורה שיש לה

לביטוח לאומי לפיה עניין זה אינו בסמכותו, ומציאת פתרון, בין אם בהסדר ביטוחי חדש ובין 

 ראשאם בהסכם עם הביטוח הרפואי ברשות הפלסטינית, הינו בסמכותה של הממשלה. 

ד שנפגע ההרכב, השופט מינץ, עמד על כך ש"הדבר הזה איום ונורא", ושיש קושי בכך שעוב

נאלץ בתקופת הביניים לשלם בעצמו על טיפולים בהעדר ביטוח רפואי. השופט שטיין הזכיר את 

משרד העבודה והרווחה )כיום משרד הכלכלה( כמי שעשוי להיות זה שיטפל בבעיה, והשופטת 

את אחריות משרד הבריאות לתת את הדעת על מה שקורה בתקופת הביניים, ולגבש  וילנר
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 שנדרש זה הוא שלא משום, נדחתה, לאומי לביטוח המוסד נגד שהופנתה, ירההעתפתרונות. 

 כך ועל, הבעיה חומרת על חלקו לא השופטים, ואולם. העבודה בתאונת ההכרה טרם לפתרון

 .הממשלה משרדי בידי מצוי שפתרונה

 ולסגן שרת הכלכלה לשר לשיתוף פעולה אזורי ,לשר הבריאות 12.1.2022לכן, פנינו ביום  .4

הסדר ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים כי יימצא הסדר, בין אם בדרך של גיבוש  בבקשה

עלות שזו תישא ב ,הסדר עם הרשות הפלסטינית; בין אם בדרך של שנפגעו בתאונות עבודה

טיפולים הרפואיים בגין הפגיעה בתאונות עבודה בישראל, ולאחר ההכרה תשופה על ידי ה

החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי באופן ; ובין אם בדרכים אחרות כגון: הרשויות בישראל

קשות; עריכת ביטוח פרטי מיוחד בדומה לזה שהונהג -חלקי מיידי לאחר פציעות בינוניות

 . י הקורונה מכוח תקנות; ועוד ועודבתקופת סגר

 'אהפניה לשרים ובה פירוט הבעיה מצורפת כנספח 

אלא ממשרד הבריאות נמסר כי העניין אינו מצוי באחריותו,  1.2.2022במענה שנתקבל ביום  .5

באחריות הביטוח הלאומי, או "גורמים נוספים" אשר לא פורטו. ממשרד הכלכלה ומהמשרד 

 לשיתוף פעולה אזורי לא נתקבל כל מענה עד כה. 

 .'במענה משרד הבריאות מצורף כנספח 

ליטול אחריות לפגיעות הקשות שנגרמות לא נמצא כל גורם אשר מוכן  מצב אבסורדי, בוזהו  .6

של עובדים שאך נפגעו  להחלמתםביטוחי בתקופה כה משמעותית הסדר יעדרו של בשל ה

, זהעל  זהביטוח לאומי מטילים את האחריות מוסד למשרד הבריאות וה .בעבודה בישראל

 ין הפגיעהועובדים אשר נפגעים בתאונות עבודה נושאים את הנטל הכלכלי הכבד של הטיפול בג

 .לבדם

הם רבים. עובדים פלסטינים מועסקים בישראל בענפים המסוכנים  העדר הביטוחהנפגעים מ .7

בראש ובראשונה בענף הבניין. בענף זה וביותר, בהם תאונות העבודה הן בשיעור הגבוה ביותר, 

בין מחצית לשליש מהפצועים )בינוני עד קשה( נמנים על קבוצת העובדים הפלסטינים. לפי דוח 

מסך כל הנפגעים בתאונות  57%בבטיחות בעבודה של עמותת קו לעובד,  2020סיכום שנת 

סיכום שנת  –בעבודה בטיחות מכלל הענפים היו מענף הבניין )קו לעובד,  2020עבודה בשנת 

שהגשנו המוסד לביטוח לאומי במסגרת תגובתם לעתירה  ל ידי(. מן הנתונים שנמסרו ע2020

שאחוז ההכרה בתביעות להכרה בתאונות עבודה של עובדים פלסטינים עומד על  ,בנושא עולה

בסופו של דבר, ואין  כלומר, הרוב המכריע של התביעות מתקבלותתביעות. מה 80%-מעל ל

 . מחלוקת כי העובדים אכן נפגעים בעבודה

ההסדר הנוהג כיום, של תשלום הוצאות רפואיות בדיעבד, פוגע פגיעה אנושה בזכותם של  .8

ון בין עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה בישראל לבריאות ולשיקום, וכן בזכות לשווי

 עובדים מקבוצות שונות. 

אשר  מתכלללכדי מסקנה כי נדרש גורם  המביאהאחריות בין הרשויות השונות  זריקת, ואולם .9

כי במסגרת דיון בועדה,  מבקשותעל כן אנו  .פיתרון גבשל כדי לפעול הגורמים כלל את יאלץ

 להתנער ויחדלו, הקשה הבעיה פתרון של תהליך להניע כדייתכנסו כלל הגורמים הרלוונטיים 

https://katzr.net/2aad15
https://katzr.net/2aad15
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בישראל, מכוח סמכותו של שר  בריאותביטוח  יכול שיהיה הפיתרוןכאמור, . מאחריותם

הרשות  עםהסדר  או, 1994-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 56הבריאות לפי סעיף 

 דרךהפלסטינית )כמו הסדרים אחרים בענייני זכויות סוציאליות שנחתמו עם הרשות(, או בכל 

הטיפול  מימוןיזכו עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה בישראל ל ה, אשר במסגרתתאחר

 .החזרים לתבוע שיידרשו ללאי שנדרש להם מרגע הפגיעה, הרפוא

  ,הבברכ

 
 רוני פלי, עו"ד


