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 לכבוד

 מר יאיר גולן מר עיסאווי פריג'  מר ניצן הורוביץ

 הכלכלה סגן שרת השר לשיתוף פעולה איזורי  שר הבריאות

 לום רב,ש

 עבודהטיפול רפואי לעובדים פלסטינים נפגעי תאונות הנדון: 

קשה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר  תגעואשר פ ,לבעיהאנו פונות אליכם על מנת שתגבשו פתרון  .1

של עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה בישראל. כפי שיפורט להלן, בתקופה שבין טיפול 

מיד לאחר הפגיעה, ועד להכרה של  בישראלבבית החולים  לעובד החירום הראשוני שמוענק

כיסוי כספי לטיפול  אין לעובדים הפלסטיניםביטוח לאומי בעובד כנפגע תאונת עבודה, מוסד לה

רפואי. תחת זאת, תשלומים ששילם העובד מועברים לו בדיעבד, בשיהוי ניכר ולא אחת באופן 

חלקי ביותר. מצב זה מותיר עובדים פלסטינים נפגעי תאונות עבודה ללא כיסוי כספי בזמן אמת 

וגורם לחלקם, בפועל,  ,ריכים, מחייב אותם לנטל בירוקרטי בלתי נסבללטיפולים שהם צ

 .לאחר הפגיעהשיכולים לשנות את מסלול חייהם  להימנע מקבלת טיפול ושיקום

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  פתרון הגשנו עתירה לבג"ץ בנושא נגד המוסד לביטוח לאומי

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

הטיפול הרפואי על יסוד ראשית לשאת בתשלום הוצאות וייקבע, כי על המוסד לביטוח לאומי 

 ה לפגיעה בעבודה. ראי

במהלכו סברו השופטים כי אכן יש בעיה, אולם פתרונה  ,התקיים דיון בעתירה 27.12.2021ביום  .3

הממשלה הרלוונטים  יאינו רובץ לפתחו של המוסד לביטוח לאומי, אלא לפתחם של משרד

שבכוחם לכונן הסדר שיבטיח את זכויות העובדים הפלסטינים לאחר קרות התאונה,  ,האחרים

  ועד להכרה בהם על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגעי תאונות עבודה.

הסדר ביטוח בריאות פנייה זו, המבקשת כי יימצא הסדר, בין אם בדרך של גיבוש  מכאן .4

 ,הסדר עם הרשות הפלסטינית; בין אם בדרך של שנפגעו בתאונות עבודהלעובדים פלסטינים 

טיפולים הרפואיים בגין הפגיעה בתאונות עבודה בישראל, ולאחר ההכרה עלות השזו תישא ב

החלת חוק ביטוח בריאות ; ובין אם בדרכים אחרות כגון: תשופה על ידי הרשויות בישראל

קשות; עריכת ביטוח פרטי מיוחד בדומה -ינוניותממלכתי באופן חלקי מיידי לאחר פציעות ב

 . י הקורונה מכוח תקנות; ועוד ועודלזה שהונהג בתקופת סגר

 נעמוד על הדברים כסדרם.להלן  .5
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"פגיעה בעבודה מזכה את המבוטח לריפוי, להחלמה,  ,לחוק הביטוח הלאומי 86לפי סעיף  .6

הטיפול  יטוח בריאות ממלכתיבלשיקום רפואי ולשיקום מקצועי". לתושבי ישראל המבוטחים 

הקופות גובות את  ,החולים, ולאחר ההכרה בהם כנפגעי עבודה הרפואי ניתן באמצעות קופות

תושבי ישראל מקבלים שירותים רפואיים ואינם לומר, כהוצאותיהן מן המוסד לביטוח לאומי. 

מקבלים טיפול באמצעות חברות הביטוח, שבהן . מהגרי עבודה כךהוצאות הכרוכות בעוסקים ב

הם מבוטחים בביטוח בריאות, וגם הללו תובעות את הוצאותיהן מן המוסד לביטוח לאומי 

להסדר מול חברות לאחר ההכרה )לאחרונה החלה קופת חולים כללית להערים קשיים בנוגע 

רצוי לכרוך שכי ייתכן ; נציין , ואולם בעניין זה נשלחה למשרד הבריאות פנייה אחרתהביטוח

במשותף, אולם אין אנו  בעניין העובדים הזרים ובעניין העובדים הפלסטיניםאת הטיפול 

 (. קובעים מסמרות ביחס לכך

 בירוקרטית בלבדלהבדיל מיתר הקבוצות, ביחס לעובדים פלסטינים אין חולק כי הבעיה אינה  .7

, אופי העבודה, פם הם מועסקיםשמתוק אופי ההיתריםמ ונובעיםוכי מאפייניה ייחודיים, 

 נפרט: .והן בישראליסוי והיקפו הן ברשות הפלסטינית ואופי הכ

. משעה לישראל הכניסההיתר את מיד שנפגעו בתאונות עבודה מאבדים עובדים פלסטינים  .8

לצורך טיפול בענייניהם שאין ביכולתם לעבוד, אסור להם להיכנס עוד לישראל, אף לא 

 הרפואיים.

עובדים אינם זכאים לביטוח בריאות בישראל, ומפרישים משכרם עבור ביטוח בריאות אותם  .9

ברשות הפלסטינית. ביטוח זה מחריג מימון עבור פגיעות שנגרמו בעבודה בישראל. ההחרגה הזו 

תקפה מקרות תאונת העבודה ולכל הטיפולים שנובעים ממנה, ללא קשר למועד ההכרה של 

בישראל בעניין המימון של עבור עובדים פלסטינים ביטוח הלאומי. ההסדר הנוהג מוסד לה

פולים הנדרשים עד להכרה בתאונה כתאונת עבודה, הינו קבלת החזר בעבור ההוצאות יהט

, דהיינו: רק לאחר שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה, חודשים לאחר בדיעבד שלהםהרפואיות 

 האירוע. 

טינים לשאת בכוחות עצמם בעלות הטיפולים הרפואיים בגין פגיעה כלומר, על העובדים הפלס .10

בתאונות עבודה בישראל, ככל שביכולתם לעמוד בהם, ולשמור את הקבלות. את אלה הם 

מה על הסכם כי תטפל ללית, שהמוסד לביטוח לאומי חתם עמגישים לשירותי בריאות כ

אחרי חודשים, שירותי בריאות בתביעות. ככל שאלה מוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי 

כללית תשיב הוצאות מסוימות שאושרו בהמחאה. מדובר בתהליך ביורוקרטי ומורכב, שנעמוד 

 עליו להלן. 

שנפגע בעבודתו נשלח לקבל טיפול ראשוני בבית חולים בישראל, ובידיו טופס פלסטיני עובד  .11

בד שכיר שנפגע בתאונת של המוסד לביטוח לאומי למתן טיפול רפואי ראשוני לעו 250ב"ל 

עבודה. טופס זה מקנה לעובד את הזכות לקבל טיפול רפואי ראשוני, והכרה של המעסיק כי 

פגיעתו של העובד הינה תאונת עבודה. במקביל למילוי הטופס, על המעסיק לדווח למדור 

התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה )מת"ש( שהעובד אינו מועסק עוד עקב תאונת עבודה. 

היתר הכניסה לאחר השחרור מן הטיפול הראשוני, נשלח העובד להמשך טיפול ושיקום בביתו. 

במקביל, עליו להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בו כנפגע תאונת לישראל נשלל. 
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עבודה. את הטיפולים שמקבל העובד בשלב הזה עליו לממן בעצמו ולשמור את כל הקבלות על 

. רק לאחר ההכרה בפגיעתו של העובד כתאונת עבודה, הליך שנמשך התשלומים ששילם עבורם

חודשים, יכול העובד להגיש את הקבלות ששמר בגין טיפולים רפואיים הקשורים לפגיעתו 

לשירותי בריאות כללית, על מנת לקבל תמורתם החזרים. בשלב זה, הקבלות שהוגשו מועברות 

מדינטק )עד כה היתה זו חברת  לחברה פרטית ממדור תאונות עבודה של שירותי בריאות כללית

מחליטה אלו קבלות  החברה , אך תוקף החוזה עמה פג ופורסם מכרז חדש להחליפה(.בע"מ

לאשר וכמה כסף יוחזר לעובד עבור כל טיפול. העובד יקבל את ההחזר, הלכה למעשה, לאחר 

. רשום כללית בדואר, בהמחאה שמוציאה שירותי בריאות החברה הפרטיתאותו אישור שניתן מ

 טיפולים משלב ההכרה ואילך, אם יידרשו, ימומנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

העובד אמנם נדרש להמציא קבלות ופירוט אודות הטיפולים שעבר למדור תאונות עבודה  .12

בשירותי בריאות כללית, ואולם מידע זה לא נמסר לעובדים בשום שלב. גם לו היה נמסר, המדור 

ש עבור העובדים, שכן אין למדור מערכת מקוונת או אפשרות לפנות אליו בערבית. אין אינו נגי

גם כתובת של המדור שאליה ניתן להגיע, וממילא לאחר שהעובד נפצע פוקע היתר כניסתו 

מי שמבקש להשיב את , ועל לישראל. משום כך, העובד זקוק לתיווך מול קופת החולים

 . פטי בתשלוםהוצאותיו למצוא לעצמו ייצוג מש

לדעת עבור איזה טיפול יוחזר לו כסף; מהו התעריף עבור כל אינו יכול העובד  במהלך ההליך .13

טיפול; האם יש מוסדות אשר מוכרים לצורך החזר ומוסדות טיפוליים שאינם מוכרים; האם 

עליו לקבל את הטיפול בגדה המערבית; והאם הוא יכול לקבל את הטיפול גם בישראל. 

 לפיהם מושבות ההוצאות אינם מתאימים לתעריפים הנוהגים ברשות הפלסטינית.התעריפים 

בסופו, אם ניתן, אינו מלא. המענה מקופת החולים מגיע כהמחאה, ההליך לוקח זמן רב וההחזר 

או מספר המחאות. העובד לא יכול לדעת אלה מן הקבלות שהגיש אושרו ואלה לא, והאם 

 מהי סיבת הדחיה.   –ם לא צפויות להגיע המחאות נוספות, וא

פלסטינים מוצאים העובדים ה עבודה בתאונות הפגיעה שלאחר, במהלך חודשים כתוצאה .14

נטל כלכלי כבד. מי שידו אינה משגת, נאלץ לוותר על כתפיהם  כשעלעצמם ללא כיסוי ביטוחי, 

היא טיפולים יקרים או לדחותם עד לאחר ההכרה. זאת על אף שהתקופה שמיד לאחר הפגיעה 

על מנת לקבל להחלמתו המיטבית של העובד.  תא קריטייתקופה בה קבלת טיפול רפואי ה

 ש, ותוך תשלום לעורכי דין. כל אלהיגולא נ החזרים יש להתמודד עם מנגנון בירוקרטי סבוך

 לפגיעה בבריאותם של העובדים ובזכותם לקבל טיפול רפואי ושיקום.  יםמוביל

מוסד השוויון בין עובדים שעובדים שכם אל שכם באותם ענפים. גם אם הסדר זה פוגע בעקרון ה .15

ביטוח הלאומי משלם גמלאות בעין לכל מי שנפגע בעבודה רק מיום ההכרה בפגיעה, הרי ל

בניגוד לדין ולפסיקה  ,זאת. שבפועל נוצרת אפליה משמעותית בין עובדים מקבוצות שונות

המחייבת שוויון  ,1, שמספרה ב/8.10.1970חון מיום ובניגוד להחלטת ועדת השרים לענייני ביט

מלא בזכויות בעבודה לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל; החלטה שבין היתר על בסיסה 

לכסותם במקרים של פציעה  יםמשלמים העובדים הפלסטינים דמי ביטוח לאומי אשר אמור

 בעבודה. 
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סקים בישראל בענפים המסוכנים הנפגעים מההסדר הזה הם רבים. עובדים פלסטינים מוע .16

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 

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

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

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

שאחוז ההכרה בתביעות להכרה בתאונות עבודה של עובדים פלסטינים  ,הבנושא עולשהגשנו 

 כלומר, הרוב המכריע של התביעות מתקבלות. מהתביעות.  80%-עומד על מעל ל

שהגשנו נגד המוסד לביטוח לאומי. העתירה  התקיים דיון בעתירה 27.12.2021כאמור, ביום  .17

נגעה הן לסירובו לממן את הטיפולים הרפואיים הנחוצים למן הצגת ראשית ראייה לתאונת 

 . עבודה, והן לליקויים בדרך הטיפול בהשבת הכספים שהוצאו

במהלך הדיון הבהיר בית המשפט כי העדרו של הסדר ביטוחי אשר נותן כיסוי לתקופת הביניים  .18

דרש לה, אך קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי לפיה עניין זה יבעיה חמורה שיש לה הוא

אינו בסמכותו, ומציאת פתרון, בין אם בהסדר ביטוחי חדש ובין אם בהסכם עם הביטוח 

השופטים מינץ, וילנר ושטיין היו  הרפואי ברשות הפלסטינית, הינו בסמכותה של הממשלה.

אש ההרכב, השופט מינץ, עמד על כך ש"הדבר הזה איום ונורא", תמימי דעים, כי יש בעיה. ר

ושיש קושי בכך שעובד שנפגע נאלץ בתקופת הביניים לשלם בעצמו על טיפולים בהעדר ביטוח 

רפואי. השופט שטיין הזכיר את משרד העבודה והרווחה )כיום משרד הכלכלה( כמי שעשוי 

ות משרד הבריאות לתת את הדעת על מה להיות זה שיטפל בבעיה, והשופטת וילנר את אחרי

 שקורה בתקופת הביניים, ולגבש פתרונות. 

העתירה, שהופנתה נגד המוסד לביטוח לאומי, נדחתה, משום שלא הוא זה שנדרש לפתרון טרם 

ההכרה בתאונת העבודה. ואולם, השופטים לא חלקו על חומרת הבעיה, ועל כך שפתרונה מצוי 

 בידי משרדי הממשלה.

ההסדר הנוהג כיום, של תשלום הוצאות רפואיות בדיעבד, פוגע פגיעה אנושה בזכותם , לסיכום .19

של עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה בישראל לבריאות ולשיקום, וכן בזכות לשוויון 

 בריאותבין עובדים מקבוצות שונות. על כן אנו פונות אליכם על מנת שתגבשו הסדר, בין כביטוח 

-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 56, מכוח סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף בישראל

)כמו הסדרים אחרים בענייני זכויות סוציאליות  הרשות הפלסטינית עםובין בהסדר , 1994

יזכו עובדים פלסטינים שנפגעו  ה, אשר במסגרתתאחר דרך, או בכל שנחתמו עם הרשות(

 שיידרשו ללא, י שנדרש להם מרגע הפגיעההטיפול הרפוא מימוןבתאונות עבודה בישראל ל

 .החזרים לתבוע

 ,הבברכ

  
 רוני פלי, עו"ד
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