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  3-1המשיבים  הודעה מעדכנת מטעם

 

להגיש הודעה  1-3המשיבים  מתכבדים, 23.12.2019מיום  בית המשפט הנכבדבהתאם להחלטת 

 מעדכנת מטעמם, כדלהלן.

 

, 23.12.2019הנכבד בדיון מיום  בית המשפט ו על ידיהשאלות שהועלההערות ווכח נ .1

המחלה לעובדים פלסטינים שנוהלה קרן דמי  הסכימו נציגי הממשלה הרלוונטיים כי

ש )ללא גביה נוספת מהמעסיקים כפי שיפורט תמשיך לשמו לא תיסגר באופן מלא במת"ש



, כקרן דמי מחלה לגבי מעסיקים שהיו פעילים 2019לגבי התקופה שמתחילת שנת  להלן(

ל , וכבמועד האמור , ולגבי עובדים שהיו פעילים אצל אותם מעסיקים2019בינואר  1ביום 

גם לגבי מעסיקים  יחולכי הסדר זה  ,עוד הם מועסקים בידי אותם מעסיקים. יובהר

, קרי, היו פעילים ביום , אך עמדו בתנאי שפורט לעילכיוםועובדים כאמור, שאינם פעילים 

  .וזאת עד למועד סיום העסקתם 1.1.2019

ימי המחלה יהיה רק כנגד אלה המשך הכיסוי הביטוחי שיינתן למעסיקים  יוטעם, כי .2

. ימי מחלה נוספים שיצטברו עבור העובד החל מיום 2018שנצברו לגבי העובד עד סוף שנת 

שיפוי  על כךמבלי שהמעסיק יקבל  ,ככל שיהיה בכך צורך ישולמו בידי המעסיק 1.1.2019

 מהקרן.

)כלומר,  בקרן לגבי המעסיקים האמורים שמופקדים הגבוהים הסכומיםבנוסף, נוכח  .3

ובשים  ,מליון ש"ח שהופקדו בידי המעסיקים לגבי העובדים האמורים( 218ך בס הסכומים

לב להחלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין שלא להמשיך בגביית תשלומי דמי מחלה 

"הבטחת תנאי העסקה ותשלום שכר בעניין משרדי -ןמהמעסיקים ולהמלצות הצוות הבי

התשלומים הסוציאליים לידי להעברת הגבייה של כלל  1לעובדים פלסטיניים בישראל" 

 ימשיכו לקבל כיסוי ביטוחי מהקרן המוצע בשלב זה שעל אף שמעסיקים אל 2המעסיקים,

, המעסיקים לא ימשיכו לשלם לקרן 31.12.2018עבור הימים שנצברו עבור העובד עד ליום 

  כאמור.  פרמיה חלקית בגין הארכת הכיסוי הביטוחי

יהיה שונה ימי המחלה שלגביהם יינתן כיסוי ביטוחי( שהיקף הכיסוי )כלומר מספר  ,מובן

 זאת, מאחר .עובדאותו בהתאמה לסכום הפרמיה ששילם כל מעסיק בעד  ביחס לכל עובד

, ממילא הכיסוי עבור עובד מסויים ככל שמעסיק שילם לקרן במשך תקופה ארוכה יותרש

מי מחלה, שכן ככלל מספר גבוה יותר של י בגיןהביטוחי שיימשך לגבי אותו עובד יהיה 

 העובד זכאי לתשלום בעד ימי מחלה רבים יותר ככל שתקופת ההעסקה שלו ארוכה יותר

 )בניכוי ימי המחלה ששולמו בפועל, אם וככל ששולמו(.

לגבי עובדים שאינם כספים ששולמו של  ,ככל שיתברר בעתיד שנוצרו בקרן עודפים נוספים .4

ים את הקרן, יועברו העודפים ועובדים פעיל פעילים נוכח עזיבות עתידיות של מעסיקים

משרדי )העוסק ביתרת דמי המחלה ששולמו על -בהן דן כיום הצוות הביןיתרות הכספים ל

במועד פעילים היו  אשלו/או עבור עובדים  1.1.19ביום פעילים שלא היו ידי מעסיקים 

לצות הצוות כפי שייקבע על ידי הממשלה, בהמשך להמ, לרבות לגבי ייעודם, (האמור

 .הבינמשרדי, לכשיינתנו

ישירות וההגירה נוכח הקשיים שעלו בעבר בתשלום של דמי מחלה בידי רשות האוכלוסין  .5

 , הוסכם כי דמי המחלה ישולמו לעובדים הרלוונטיים ישירות בידי המעסיקים לעובדים,

וף והמעסיקים יהיו זכאים לקבל שיפוי מהקרן בעד דמי המחלה שישולמו כאמור, בכפ

בכפוף להמצאת אישורים מתאימים לרבות אישור המעסיק בדבר תשלום בפועל לעובד, ו

 לעיל. כמפורטמבוטחים בידי הקרן  הלכך שימי מחלה אל

כלל  זאת ובכלל הציבור להערותבכפוף  בכוונת המדינה לפעול בהתאם להסכמה זו, .6

 ההתייחסויות בידי גורמי המדינה. ולבחינת ,לעתירההרלוונטיים  הצדדים

                                                           
יוטעם, כי אין המדובר בצוות הבינמשרדי העוסק בייעודים אפשריים של יתרת הכספים שנצברו בקרן דמי המחלה  1

 בגין מעסיקים ועובדים שאינם פעילים כיום, כי אם בצוות אחר שנתן המלצותיו זה מכבר.
 למעט תשלומי בול בריאות. 2
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