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, עו"ד  רוני פלי

 
 

  שלום רב,
 
 

 :  מענה לפנייתכם בעניין "טיפול רפואי לעובדים פלסטינים נפגעי תאונות עבודה" הנדון
 

 
 

הוצאות רפואיות בדיעבד  כם אתם טוענים כנגד ההסדר הקיים כיום בו משולמותבפניית .1
טרם הכרעת המוסד לביטוח יחס לתקופת הביניים ובלנפגעי עבודה פלסטינים, וזאת ב

 לעניין הכרה בפגיעה כתאונת עבודה. לאומי

 

,  שכללראשית נציין כי נראה  .2  טענותיכם צריכות להתברר אל מול המוסד לביטוח הלאומי
נ' המוסד לביטוח  754/21בבג"ץ שהוגשה על ידכם  כפי שגם נעשה בעתירה קו לעובד 

ניתן פסק דין ביום  לאומי . ייתכן כי קיימים גורמים נוספים אליהם 27.12.21ושבעניינה 
 משרד הבריאות אינוככלל, , אך בעניין זכויות עובדים ודאגה לרווחתם עליכם לפנות

ינים פלסט עובדים תאונות עבודה שלזכויות עובדים בכלל, ואחראי על נושא ה הגורם
 . בפרט

 

 להלן. בקצרה עם זאת, התייחסותנו לנושא תובא .3

 

בדבר הגדה המערבית  פלסטיני-ישראליה בינייםההסכם הכלל הבסיסי, בהמשך לנקבע ב .4
בשטחי הרשות  קבלים שירותי בריאותמ, הוא שפלסטינים (הסכמי אוסלו) ורצועת עזה

המעסיק להפריש הפלסטינית. ביחס לפלסטינים שעובדים בישראל, חלה חובה על 
ממשכורתם עבור שירותי בריאות ברשות הפלסטינית. המקרה היחיד שמוחרג ביחס 
לטיפולים רפואיים בעובדים פלסטינים הוא בפגיעה שארעה בשל תאונת עבודה, כאשר 
במקרה זה ולאחר הכרה של המוסד לביטוח לאומי בפגיעה כתאונת עבודה, הביטוח 

 .בכפוף להוראות הדין ים הנדרשיםהלאומי מממן את השירותים הרפואי
 

משנקודת המוצא היא שפלסטינים, ובתוכם גם עובדים פלסטינים המועסקים בישראל,  .5
זו  מקבלים שירותי בריאות באופן בלעדי בשטחי הרשות הפלסטינית, עולה כי היא 

שאחראית על השירותים הרפואיים שלהם ביום יום, ובכלל זאת גם במקרה של פגיעה 
 ל ידי המוסד לביטוח לאומי.עכתאונת עבודה ע האם להכיר בה שטרם הוכר
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)להלן: חוק ביטוח בריאות ממלכתי(  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"דהוראות  .6
, ולפיכך לא ברורה בקשתכם להחיל את הוראות החוק על תושבים בלבדל חלות ביחס

 . עובדים פלסטינים
 

אינו  ביטוח בריאות ממלכתי לחוק 56הסדרים מיוחדים לפי ס' ב, גם שימוש בנוסף .7
ויחידה עבור פלסטיני שנמצאים בישראל  םמתאים שכן שימוש בסעיף זה נעשה פעם אחת 

המלצות של להן אופק שהייה ארוך בישראל, ובהתאם לבמסגרת הליך של איחוד משפחות 
 עדות ציבוריות שדנו בנושא. וו

 

כי  .8 ולא  )וקודם על ידי משרד הכלכלה והתעשייה גם ההסדר שנהג בתקופת הקורונהיצוין 
נועד על מנת להבטיח כי בתקופת  ,, אותו ציינתם בפנייתכם(על ידי משרד הבריאות

בישראל תקופה ארוכה ברצף, ולנו הקורונה, שכללה תקופות בהן עובדים פלסטינים שהו 
זו יוסדר עבור מקום בו לא הייתה היתכנות מעשית לקבלת שירותי  ביטוח רפואי קבוצה 

ה , ועל מנת לאפשר להם המשך העסקה רציף ולמנוע פגיערפואיים שוטפים בתחומי הרשות
  .במשק הישראלי

 

למימון הטיפול הרפואי מרגע הפגיעה הרשות הפלסטינית מול  עניין הצעתכם להסדרל .9
זו צריכה להתברר וללא צורך בבקשת החזרים,    .מול הביטוח הלאומיאל הצעה 

 

זכויות עובדים פלסטינים ותאונות  על אחראיהלסיכום, משרד הבריאות אינו הגורם .10
 פלסטינים, ואנו מציעים כי פנייתכם תוסב לגורמים הרלוונטיים.עבודה של עובדים 

 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 שירה עמנואל, עו"ד
 
 

 :העתק
 


