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 המשפטית ע"י הלשכה 
 המוסד לביטוח לאומי

 9543707ירושלים  13שד' וייצמן 
 02-651010 ; פקס:02-6463066טל': 

 589906114 תאגיד מס', כללית שירותי בריאות .2

 6209813יפו -אביב-, תל115ארלוזורוב רח' 

  512809252 ח"פ  ,חברת מדינטק בע"מ .3

 4951103, פתח תקוה 3אפעל רח' 

 עתירה למתן צו על תנאי 

 לבוא וליתן טעם כדלקמן: יםמוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המורה למשיב

א ההוצאות מרגע בתאונת עבודה את מלו ואשר נפגע םפלסטיני יםיממנו עבור עובדמדוע לא  .1

ם )בכלל זה, חתימת המעסיק בכפוף לראשית ראיה כי התאונה אירעה בעבודתוזאת  ,התאונה

 (250של המוסד לביטוח לאומי )טופס ב"ל  טופס בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודהעל 

 ; שהמעסיק לא חתם על טופס כאמור, ראשית ראיה אחרת(, וככל תהא ראשית ראיה כאמור
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 בתאונת עבודה ואשר נפגע םפלסטיני יםמדוע לא ינגישו את מערך התשלומים עבור עובד .2

 : כדלקמןואת תכליתו מלא את ייעודו יויבטיחו כי י

מדוע לא יקימו מערכת מקוונת ומונגשת לעובדים פלסטינים, בערבית, שתאפשר הגשת  .א

בקשות, המצאת קבלות ותעודות רפואיות, בירור אודות מצב הטיפול, קבלת אישורים 

וניהול כל הקשר הנחוץ במקרה של תאונת עבודה ומימוש  על הוצאות הריפויוהחזרים 

 זכויות בגינה;

מדוע לא יפרסמו נוהל סדור לטיפול במימוש זכויותיהם של עובדים פלסטינים, לרבות  .ב

או כל המוסד לביטוח לאומי, לוחות זמנים לטיפול בפניות, וכן התעריף המשמש את 

 לתמחור ההחזרים הניתנים לעובדים; ,גורם מטעמו

 ,מואו כל גורם מטע המוסד לביטוח לאומי,מדוע לא יותאם התעריף המשמש את  .ג

 ;עלות בפועל של הטיפולים, התרופות והשיקום בגדה המערביתל

מדוע לא יתבצע תשלום ההחזרים ישירות לחשבון הבנק של העובדים הפלסטינים  .ד

, כפי שהדבר נעשה ביחס לדמי פגיעה ולגמלאות המשולמות בידי המערבית בגדה

 המוסד לביטוח לאומי לאותם עובדים ממש. 

 ובקשה לדיון מוקדם מבוא

 ,זכויותיהם של העובדים הפלסטיניםב תהתנהלותם של המשיבים הפוגעבעניינה של עתירה זו  .1

, ולפרטיות לקניין, לשוויון, לכבוד, לבריאות ,ובהתנחלויות שנפגעו בתאונות עבודה בישראל

ישראלים  –לעומת עובדים אחרים בישראל אלה בהפלייתם הקשה והמתמשכת של עובדים ו

  .בעבודה עולאחר שנפג –ומהגרים 

 שבת ההוצאות בעבור טיפולים רפואייםההסבוך והקפקאי לבמנגנון עוד עתירה זו עוסקת  .2

. מנגנון זה, כפי או בהתנחלויות כאשר עבדו בישראל ,תאונהאשר נפגעו בפלסטינים לעובדים 

שתוצאתם מניעת טיפול רפואי רצוף מהמורות וקשיים, עובדים והוא שיפורט, אינו מונגש ל

העתירה מבקשת להסיר את הקשיים והחסמים שמערימים המשיבים בפני מעשה. הלכה ל

 .שנפגעו בעבודתםעובדים פלסטינים הריפוי והשיקום של 

 חובותיהם את מלאבשל הפגיעה הקשה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים ל .3

פציעתם , מרגע הנדרשים להם ממן לעובדים פלסטינים את הטיפול רפואי והשיקוםל: שבדין

ולא רק אחרי ההכרה  ,ובכפוף להצגת ראשית ראיה כי התאונה אירעה בעבודה בעבודה

 את להנגישמתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים  עוד בפגיעתם כתאונת עבודה.

  .תכליתו ואת ייעודו את יימלא כי ולהבטיח, התשלומים מערך

כפי שיפורט להלן, עובדים פלסטינים בישראל הינם קבוצת העובדים היחידה אשר נדרשת  .4

לממן בעצמה טיפולים רפואיים וטיפולי שיקום בתקופה שבין הפגיעה בעבודה בישראל ועד 

 ,הפלסטינים העובדים מן להבדיל, הכרה בפגיעתם כתאונת עבודה. עובדים ישראליםל
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את הטיפול באופן רציף.  מבטיחות ואלהים בישראל, בקופות החולעל פי חוק מבוטחים 

וטיפולים שנדרשים להם במקרה של  ,מבוטחים בביטוח פרטי (עובדים זרים) עבודה מהגרי

 פציעה מכוסים במסגרתו בפועל. 

 בעבוראינם זכאים לביטוח בריאות בישראל, ומפרישים משכרם  ,לעומתם, עובדים פלסטינים .5

נית. ביטוח זה מחריג מימון בעבור פגיעות שנגרמו בעבודה ביטוח בריאות ברשות הפלסטי

, כפי שיפורט, הינו קבלת החזר בעבור הוצאותיהם הרפואיות הנוהג בישראלבישראל. ההסדר 

, עבודה כתאונת הוכרה שהתאונה לאחר רק: דהיינו, בדיעבד הפלסטינים של העובדים

אינם נדרשים לבירוקרטיה הסבוכה מהגרי עבודה עובדים ישראלים ו .האירוע לאחר חודשים

גורם המבטח. עובדים פלסטינים נדרשים בין הלאומי להביטוח ההזו, שכן זאת נעשית בין 

וכל זאת במנגנון בירוקרטי שאינו מונגש עבורם, הרפואיות, הוצאותיהם  בעבורלהגיש קבלות 

 יהם.ושאינו פועל בשקיפות. לרוב, הם אינם מקבלים החזרים בעבור מלוא הוצאות

עובד פלסטיני שנפגע בעבודתו בישראל או או למהגר עבודה  יבניגוד לעובד ישראל .6

בהתנחלויות, דווקא בתקופה הקריטית ביותר לפגיעתו, ובזמן שאינו יכול לעבוד, נדרש 

טיפול רפואי, או, כפי שקורה לא פעם, לוותר על  בעבורלהוציא סכומי כסף גדולים מכיסו 

. זוהי פגיעה קשה בזכותם של עובדים פלסטינים אפשרות לממנם העדרב טיפול ושיקום

 בין עובדים שעובדים שכם אל שכם שוויוןשעובדים בישראל לבריאות, ופגיעה קשה בעקרון ה

 . פיםענ םבאות

הינו הצורך במימון הוצאות הטיפול של עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונת עבודה בישראל  .7

פלסטינים מועסקים בישראל בענפים המסוכנים ביותר,  עובדיםגם לאור העובדה ש קריטי

בין בענף זה  .בראש ובראשונה בענף הבניין, בשיעור הגבוה ביותר ןבהם תאונות העבודה ה

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

מסך כל הנפגעים  57% קו לעובד,עמותת  ,1 בבטיחות בעבודה של העותרת 2020סיכום שנת 

בטיחות בעבודה קו לעובד,  :מכלל הענפים היו מענף הבניין )ראו 2020בשנת  עבודהבתאונות 

 (.https://katzr.net/2aad15, 2020סיכום שנת  –

עובדים פלסטינים אינם זוכים להגנה על זכויותיהם בגין פגיעה  רבבותבנסיבות אלה, שבהן  .8

נפגעות אנושות, יתבקש בית  , לקניין ולפרטיותלשוויון, בעבודה, וזכויותיהם לבריאות, לכבוד

 המשפט הנכבד לקבוע את העתירה לשמיעה בהקדם.

  

https://katzr.net/2aad15
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 העובדות הצריכות לעניין

 הצדדים לעתירה

 העותרות .א

, ומטרתה לסייע לעובדות ולעובדים 1991עמותה שהוקמה בשנת , קו לעובד, היא 1 העותרת .9

החלשים ביותר במשק הישראלי, בהם עובדים ישראלים בשכר נמוך, מהגרי עבודה, פליטים 

המועסקים בישראל. קו לעובד עוסקת גם בסיוע , ומבקשי מקלט ועובדים פלסטינים

פואי. עתירה זו מבוססת טיפול ר בעבורלפלסטינים נפגעי תאונות עבודה לקבל הוצאות 

ועל תצהירו של מר אהוד עין גיל, מתנדב פעיל  1בהם טיפלה העותרת שבעיקרה על תיקים 

הוא בה שנות פעילותו בעמותה עיקר עיסוקו  30בקו לעובד מאז שנת ייסוד העמותה. משך 

סיוע לעובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה בישראל במיצוי זכויותיהם הנובעות 

 מהפגיעה בעבודה. 

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא ארגון זכויות האדם הגדול והוותיק 2העותרת  .10

בישראל. מטרתה להגן על כל קשת זכויות האדם בישראל, בשטחים הכבושים ובכל מקום בו 

 כויות אדם על ידי הרשויות הישראליות. נפגעות ז

הפסיקה הכירה לא פעם בתפקידן של העותרות לשמש לפה למי שזכויותיו נפגעו, בעיקר אם  .11

על הפרק עומדות שאלות ציבוריות חשובות, הנוגעות לפגיעה בזכויות יסוד. כך, למשל, בבג"ץ 

 :  קפס( נ2006) 346( 1פ''ד סא), קו לעובד נ' ממשלת ישראל 4542/02

נכונים לשאת את  -רוב שבהם  -"אני נכון להניח כי העובדים הזרים 

הפגיעה בכבודם ובחירותם; וגם אם אין הם מקבלים פגיעה זו 

ברירה. ]...[ גם אם -באהבה, מקבלים הם אותה בהכנעה שבדלית

נכונים הם העובדים הזרים להיכנע לגורלם, אנו לא נסכים כי תופעת 

שרור בקהלנו. אכן, שפר גורלם של העובדים הסדר הכבילה תמשיך ות

הזרים, החלשים והפגועים שבקירבנו, ונחלצו לעזרתם אנשים טובים, 

חסד -ובזכותם של אוהבי -אלה הם העותרים שלפנינו  -מתנדבים בעם 

אלה נתמזל מזלנו ונתגלגלה זכות לידינו להגן על צלם האנוש של 

הזרים, הגם שלא ביקשו  אותם עובדים. ואנו נגן עליהם, על העובדים

 לפסק דינו של המשנה לנשיא חשין(. 5)פסקה  "זאת מאיתנו.

חלקן על ידי עמותת קו  –עתירה זו מצטרפת לשורה של עתירות שהוגשו בשנים האחרונות  .12

בעניינים  –לעובד וחלקן על ידי עמותת קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח בישראל יחדיו 

בדים פלסטינים. כך, בין היתר, בעניין זכויותיהם הקוגנטיות הנוגעים לזכויותיהם של עו

)פורסם בנבו,  עמותת קו לעובד נ' בית הדין הארצי לעבודה 5666/03בעבודה )בג"ץ 

 עמותת קו לעובד נ' ממשלת ישראל 7399/15(; בעניין זכותם לפנסיה )בג"ץ 10.10.2007

עמותת קו לעובד נ'  5918/16)בג"ץ  ; בעניין זכותם לדמי מחלה((22.11.2020)פורסם בנבו, 



5 

 
)תלויה ועומדת(; בעניין הסדר העסקתם בישראל וכבילתם למעסיקיהם  ממשלת ישראל

בעניין הסדרי הבריאות, )תלויה ועומדת(;  קו לעובד נ' ממשלת ישראל 6272/20)בג"ץ 

סטנדרט המגורים והפיקוח על זכויותיהם של עובדים הלנים בישראל בתקופת הקורונה )בג"ץ 

 300ובעניין הצפיפות במחסום  ;((24.9.2020)פורסם בנבו,  קו לעובד נ' שר הבריאות 2730/20

המערבית בין בית לחם לירושלים, דרכו נכנסים לישראל עשרות אלפי עובדים מדרום הגדה 

 )תלויה ועומדת((.  נ' משטרת ישראלבישראל האגודה לזכויות האזרח  8732/20)בג"ץ 

תלוי לחלוטין  עתירה זו, כמו האחרות, עוסקת בעובדים פלסטינים שהיתר העסקתם גם .13

. עובדים אלה חוששים לעמוד כעותרים ציבוריים, שמא יבולע רשויות המדינהבמעסיקיהם וב

תם תיפגע. משום כך, מביאות העותרות פעם אחר פעם עתירות להם בדרך כלשהי ופרנס

הנוגעות לזכויותיהם בפני בית המשפט הנכבד, אשר עמד על צורך לברר עתירות כאשר 

לעשות כן בשל נסיבותיו של הנפגע העיקרי מקשות על פנייתו לערכאות, או כאשר הוא מפחד 

דה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת האגו 7647/16, למשל, בג"ץ ראו) רשויותתלות כלכלית ב

((. עוד עמד בית המשפט הנכבד, על כך שיש לברר 13.5.2020)פורסם בנבו, התרבות והספורט 

עתירות, שעה שמשאביה של האוכלוסיה הנפגעת מוגבלים ומידת נגישותה לערכאות נמוכה. 

 כך, למשל, נפסק בעניין מדיניות משרד הפנים בעניינן של מהגרות עבודה:

כבר נפסק, כי עתירה העוסקת בענין בעל אופי ציבורי רחב עשויה "

להידון במסגרת עתירה ציבורית באמצעות עותרים ציבוריים, גם בלא 

עותרים ספציפיים הנפגעים במישרין מהמעשה המינהלי... על אחת 

כמה וכמה כך הוא, משמדובר במקרה זה בנפגעות פוטנציאליות 

לים ביותר, וניתן להניח שחסרים מהגרות עבודה, שמשאביהן מוגב

להן כלים של ידע, ממון והתמצאות, הנדרשים לצורך ייזום הליכי 

, פסקה קו לעובד נ' משרד הפנים 11437/05בג"ץ תביעה בענייניהן." )

 .((לעובדקו עניין ( )להלן: 13.4.2011)פורסם בנבו,  לפסק הדין 15

 המשיבים .ב

, אחראי על ביטוח (ביטוח לאומיהמוסד ל אומשיב ה)להלן: ביטוח לאומי מוסד ל, ה1המשיב  .14

לים ועל פיצוי במקרה של תאונות עבודה, ועל תשלום גמלה בעין בעבור טיפ ,עובדים בישראל

רפואיים אשר נדרשים בעקבות פגיעה בעבודה. עובדים פלסטינים ומעסיקיהם מפרישים בכל 

 הביטוח בביטוח הלאומי. בעבורחודש משכר העובד 

בין ללפי הסכם בינה היא הממונה, , (קופת חולים כלליתשירותי בריאות כללית ), 2המשיבה  .15

 עבודה., על החזרי ההוצאות לפלסטינים שנפגעו בתאונות משיבה

את הבדיקה  2הפריטה המשיבה  שבאמצעותו, חברת מדינטק, היא הגורם הפרטי 3המשיבה  .16

 נפגעי תאונות עבודה. על ידי והאישור של החשבוניות 

  

http://www.nevo.co.il/case/5885531
http://www.nevo.co.il/case/5885531
http://www.nevo.co.il/case/5885531
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 טיפולים בתקופה שמיד אחרי הפגיעה בתאונת עבודה בעבורתשלום 

 נורמטיבירקע  .א

לחוק הביטוח  86פי סעיף  עלמתבצע התשלום לעובדים הנפגעים בתאונות עבודה בישראל  .17

"פגיעה סעיף זה קובע:  .(חוק הביטוח הלאומי להלן:) 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

  .בעבודה מזכה את המבוטח לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי"

לחוק הביטוח הלאומי, לתושבי ישראל המבוטחים בקופות חולים הטיפול הרפואי  89לפי סעיף  .18

ומן אחרי הפגיעה באמצעות הקופות. הטיפול ממומן כגמלה בעין, וללא קשר בהכרה בפגיעה ממ

 . בעין לצורך מתן הגמלה

מסדיר את הטיפול במהגרי עבודה  2בין המשיב לבין המשיבה  5.6.2017הסכם שנחתם ביום  .19

 בעבורלהסכם, התשלום  19שאינם מבוטחים בקופות החולים. לפי סעיף  ,עובדים פלסטיניםבו

טיפול רפואי שהעובד  בעבורטיפולים רפואיים עד להכרה בפגיעה כתאונת עבודה יהיה בדיעבד, 

זכאי למימונו לפי ההסכם, ולחלופין יושבו לעובד תשלומים בהם חויב במסגרת השתתפות 

 עצמית. 

בין המוסד לביטוח לאומי לבין שירותי בריאות כללית מצורף  5.6.2017העתק ההסכם מיום 

 .1ע/ומן ומס

לכן אינם , ו1994-התשנ"דמהגרי עבודה בישראל מוחרגים מחוק ביטוח בריאות ממלכתי,  .20

חוק )להלן:  1991-ד לחוק עובדים זרים, התשנ"א1סעיף קופות החולים. בזכאים לטיפול 

קובע, כי את סל השירותים הרפואיים שיינתנו לעובד זר )עובד שאינו אזרח או ( עובדים זרים

ואינו חל  חל על מהגרי עבודה הסדר זה לחוק( יקבע שר הבריאות בצו.  1תושב, כאמור בסעיף 

לחוק עובדים זרים מחריגים עובדים פלסטינים  1ג6-ג)א( ו6סעיפים  ;פלסטינים על עובדים

צו עובדים זרים הם לנים בישראל בתקופת חירום. בהתאם לכך,  ד, אלא אם1מהוראות סעיף 

לגבי מהגרי  5בסעיף קובע ( זרים עובדים צו)להלן:  2001-)סל שירותי בריאות לעובד(, תשס"א

 :כדלקמןעובדים שאינם פלסטינים( כאמור, עבודה )

השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות שלפי צו זה, לא  )א( .5

אם נזקק להם עקב פגיעה בעבודה, כמשמעותה בחוק  יינתנו לעובד,

, ובלבד שהמעביד 1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 -אישר, בטופס שקבע המוסד לביטוח לאומי ושמיועד לכך )להלן 

 טופס פגיעה( כי הפגיעה האמורה היא פגיעה בעבודה.

בתוך  )ב( נתן המעביד טופס פגיעה והמוסד לביטוח לאומי לא קבע, 

שלושה חודשים ממועד הפגיעה, כי היא פגיעה בעבודה, יחול הביטוח 

הרפואי על שירותים שניתנו לעובד עקב אותה פגיעה, בתוך שלושת 

החודשים, אף אם ניתנו שלא בידי נותן שירותים מטעם המבטח 
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, כל עוד 6הרפואי, ולאחר שלושת החודשים, בכפוף להוראות סעיף 

 לאומי כי היא פגיעה בעבודה.לא קבע המוסד לביטוח 

דוח הוועדה עובדים זרים, בלפי צו אינם זכאים לשירותים רפואיים  אף על פי שמהגרי עבודה .21

 ,2012משנת  לבחינת הביטוח הרפואי והסוציאלי לחסרי מעמד תושב בישראל משרדיתנהבי

נקבע, , דאז במשרד הבריאות בראשות ד"ר טוביה חורב, סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי

קיים רצף ביטוחי עבור מהגרי עבודה נפגעי תאונות עבודה. על פי דו"ח הוועדה, מהגר עבודה כי 

זכאי לשירותי בריאות מקופת החולים אף טרם ההכרה בו על ידי המשיב, אם הוא מחזיק טופס 

 טופס)להלן:  של המוסד לביטוח לאומי 250ל "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה )טופס ב

 (. (250"ל ב

 פיםעובדים זרים, מצור –, חלק ב' 2012משנת הבינמשרדית דוח הוועדה ל 11-10עמ'  יהעתק

 .2ע/ ניםומסומ

 ואילו, הפגיעה מיום רציף באופן מטופלים, ישראלים עובדים כמו, עבודה שמהגריהיא  התוצאה .22

עובדים ישראלים  –רק עובדים פלסטינים מקבלים את התשלום בדיעבד. כלומר, שתי הקבוצות 

מכסים את עלות הטיפול הרפואי מיום תחת הסדרים ביטוחיים ה חוסים – ומהגרי עבודה

 ושתי הקבוצות אינן נדרשות למימון עצמי של ההוצאות הללו או להתחשבנות בדיעבד. ,הפגיעה

הטיפולים הרפואיים ואמורים לקבל השבה  בעבוררק עובדים פלסטינים נדרשים לשלם מכיסם 

 . במנגנון סבוך, בלתי נגיש, ונעדר קריטריונים בדיעבד

הביטוח  בעבורעובדים פלסטינים מבוטחים בביטוח בריאות ברשות הפלסטינית. הם משלמים  .23

משרדית שפורט -ןועדה הביוג בדוח הההסדר שהוצ, והיורד משכרם ,מידי חודש "בול בריאות"

בו הם מבוטחים ברשות הפלסטינית, אינו חל על ש ,ביטוח הבריאותלעיל אינו חל עליהם. 

 טיפולים הנובעים מתאונות עבודה שאירעו בישראל. 

בתאונות עבודה אינם זוכים לכיסוי ביטוחי לתקופה  געיםעובדים פלסטינים הנפכתוצאה מכך,  .24

ועדת לו הם נדרשים. זאת, בניגוד להחלטת שהטיפול  בעבורשעד ההכרה, ואין תשלום ישיר 

מלא בזכויות בעבודה  שוויון, המחייבת 1, שמספרה ב/8.10.1970השרים לענייני ביטחון מיום 

בזכויות משלמים  שוויוןה על לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל. על בסיס ההחלט

 העובדים הפלסטינים דמי ביטוח לאומי, לכיסוי ביטוחי במקרה של תאונות עבודה.

 .3ע/מסומן ו ףמצור, 1שמספרה ב/, 8.10.1970מיום ועדת השרים  החלטתהעתק 

יוצר פגיעה קשה בזכותם של העדרו של כיסוי ביטוחי לתקופה שעד להכרה בתאונת העבודה  .25

את המערך גם בחשבון מביאים . אם שוויוןפלסטינים לבריאות ופגיעה חמורה בערך העובדים 

לצורך החזר ההוצאות על טיפולים  יםוניסטי שהעמידו המשיברהמסורבל, הלא שקוף והאנכ

אין לעובד פלסטיני כל יכולת למעשה בו ש ,רפואיים, הרי שפגיעה זו מתעצמת ויוצרת מצב

 הוצאות שהוציא בעקבות פגיעה בעבודה בישראל. בעבורלפנות בעצמו ולקבל החזרים מלאים 
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 הליקויים בהחזר ההוצאות הרפואיות לעובדים פלסטינים  .ב

המשיב כתאונת ל ידי הכרה בפגיעה עב , עבורבין הפגיעה בעבודהתהליך שעתירה זו עוסקת ב .26

 עבודת צוותת על ונסמכהעובדות שלהלן . שלומים על ידי העובד הנפגעועד לקבלת הת עבודה

את רזי הבירוקרטיה הסבוכה ללמוד, בקושי ובחירוק שיניים,  אשר נאלץקו לעובד, , 1העותרת 

 על הוצאות רפואיות של עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה. שכרוכה בקבלת ההחזרים 

 .4ע/מצורף ומסומן מקו לעובד לתמיכה בעובדות שיתוארו להלן אהוד עין גיל מר תצהירו של 

 בעת עבודתו בישראל.  גענפשעובד פלסטיני תהליך הטיפול באת בתמצית  נתאר להלן .27

של  250ב"ל בידיו טופס ועובד שנפגע בעבודתו נשלח לקבל טיפול ראשוני בבית חולים בישראל,  .28

טופס זה  .לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודהלמתן טיפול רפואי ראשוני המוסד לביטוח לאומי 

מקנה לעובד את הזכות לקבל טיפול רפואי ראשוני, והכרה של המעסיק כי פגיעתו של העובד 

על המעסיק לדווח למדור התשלומים ברשות מקביל למילוי הטופס, הינה תאונת עבודה. ב

 . העקב תאונת עבוד האוכלוסין וההגירה )מת"ש( שהעובד אינו מועסק עוד

לישראל בהיתר. משום שאין לו היתר עוד כנס יעם הדיווח, נשללת בפועל זכאותו של העובד לה .29

לקבל את המשך הטיפול בישראל. לעיתים מזומן העובד נמנעת ממנו האפשרות כניסה לישראל, 

ם שהמוסדות ובין השאר מש, המקרהאינו  וזהלטיפול ספציפי שנקבע לו בישראל, אבל לרוב 

עד להכרה בעובד עליו לשאת . משיבהל ידי דעים שהטיפולים הללו אינם מכוסים עהרפואיים יו

 בהוצאות הטיפולים בעצמו.

מעלה, כי  2019-ו 2018בשנים  ל ידי קו לעובדמתוך התיקים שטופלו ע 21ניתוח של מדגם של  .30

ימים, שהם  159בין ההכרה בפגיעה כתאונת עבודה היתה להתקופה הממוצעת בין הפגיעה 

. בה נדרש העובד שנפגע לממן את טיפוליוהממוצעת שמישה חודשים. זוהי התקופה למעלה מח

 . זו גם התקופה הראשונה לאחר הפציעה, שהיא לא אחת הדרמטית ביותר לצורך החלמה

נשלח העובד להמשך טיפול ושיקום בביתו.  ,לאחר השחרור מן הטיפול הראשוני אם כן, .31

בקשה להכרה בו כנפגע תאונת עבודה. את )המשיב( טוח לאומי למוסד לביבמקביל, עליו להגיש 

הטיפולים שמקבל העובד בשלב הזה עליו לממן בעצמו ולשמור את כל הקבלות על התשלומים 

 הליך שנמשך חודשים, אחר ההכרה בפגיעתו של העובד כתאונת עבודה,ל רקם. בעבורששילם 

 שירותיליכול העובד להגיש את הקבלות ששמר בגין טיפולים רפואיים הקשורים לפגיעתו 

הקבלות שהוגשו זה,  בשלבלקבל תמורתם החזרים. על מנת  ,(2)המשיבה  כללית בריאות

, (3משיבה שירותי בריאות כללית לחברת מדינטק בע"מ )המועברות ממדור תאונות עבודה של 

 העובדכל טיפול.  בעבורלעובד  יוחזראלו קבלות לאשר וכמה כסף  והיא מחליטהפרטית,  חברה

, בהמחאה שמוציאה ממדינטקיקבל את ההחזר, הלכה למעשה, לאחר אותו אישור שניתן 

על ידי המוסד ימומנו  ,, אם יידרשואילךוההכרה  לבטיפולים מש. שירותי בריאות כללית

 .לביטוח לאומי
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הזמן הממוצע  2019-ו 2018בשנים  ל ידי קו לעובדעשטופלו תיקים מדגם הבההליך ארוך.  .32

; ראו על בהם שולמו ההחזרים לשיעוריןשבמקרים  ,או ההמחאה הראשונה)לקבלת ההמחאה 

 .וחצי שמונה חודשים בממוצעימים מיום הגשת הקבלות, שהם  258עומד על  תופעה זו להלן(

על הוצאות רפואיות שניתנים אם נכלול בתוך כך את התקופה שמאז התאונה, מדובר בהחזרים 

 שנה לאחר שאירעה התאונה וההוצאה הרפואית שולמה. 

העובד נדרש להמציא קבלות ופירוט אודות הטיפולים שעבר למדור תאונות עבודה אמנם,  .33

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

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

היתר כניסתו פוקע נפצע לאחר שהעובד אליה ניתן להגיע, וממילא שגם כתובת של המדור 

 לתיווך מול קופת החולים. זקוק עובד המשום כך, לישראל. 

הפריטה את בדיקת הקבלות לחברת  (2המשיבה שירותי בריאות כללית )כאמור,  –זאת ועוד  .34

חודשים ארוכים, ואין כל אורכים בדיקת הבקשות ותשלום ההחזר  .(3)המשיבה  מדינטק

גם לצורך כך זקוק העובד למי כתובת לפנות אליה אם מבקשים להשיג על ההחלטות בעניין זה. 

 שיסייע בידו.

ל )בכולם הבקשות מולאו שלעיסכום ההחזרים במדגם התיקים ההחזר, אם ניתן, אינו מלא.  .35

בלבד מסכומי  51%עומד על על ידי צוות מקצועי, המיומן במלאכה, ולא על ידי העובדים עצמם( 

אפשר בקלות להניח, כי במקרים שבהם העובדים נעזרים באדם מיומן פחות, הקבלות שהוגשו. 

העובד לא המענה מקופת החולים מגיע כהמחאה, או מספר המחאות. סכום ההחזר נמוך יותר. 

 ,והאם צפויות להגיע המחאות נוספות ,לאלה מן הקבלות שהגיש אושרו וא אלהיכול לדעת 

 מהי סיבת הדחיה.  –ואם לא 

בקליפת אגוז: אין כל מידע במערך ההחזרים הינם רבים מספור. הליקויים אם לא די בכך,  .36

. כך, לא יכול דאי שלא בשפה הערבית, אשר מפרט את הליך קבלת ההחזריםומסודר וגלוי, 

כל טיפול; האם יש מוסדות  בעבוראיזה טיפול יוחזר לו כסף; מהו התעריף  בעבורהעובד לדעת 

אשר מוכרים לצורך החזר ומוסדות טיפוליים שאינם מוכרים; האם עליו לקבל את הטיפול 

 יכול לקבל את הטיפול גם בישראל.הוא האם ובגדה המערבית; 

 .עבור העובדים עצמם לצלוח מערכת סבוכה זו בלא סיועאין כל אפשרות ממשית אם כן,  .37

עובדים רבים פונים לעורכי  , אךסיועה בעבורלשלם  יםשרנד םאינ 1ת העובדים שנעזרים בעותר

 תמורתמן ההחזרים ניכרים דין פרטיים אשר גובים בעבור השירות שכר טרחה או אחוזים 

 במלאכת דרישת ההחזר. הסיוע 

 העדר( 1)בעיות עיקריות:   מספרכאן בקליפת אגוז עיקרי הליקויים. נעמוד להלן בפירוט על  עד .38

דחיית לקריטריונים שקופים לאישור או  העדר (2) ;פלסטיניםעובדים נגישות של השירות עבור 

כתובת להשגות או  העדר (4) ;לאי תשלוםהנמקה לגבי התשלומים ופירוט  העדר (3) ;בקשה

  משך הטיפול ואופן התשלום.( 5) ;בירורים אודות דחיית החזרים
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 פלסטינים עובדים עבורנגישות של השירות  העדר( 1)

תהליך קבלת ההחזרים נעשה כולו בדואר ובעברית. על העובד לשלוח קבלות המגובות  .39

וההמחאה נשלחת גם היא כללית, שירותי בריאות במסמכים רפואיים למדור תאונות עבודה ב

 מר עין גיל:קו לעובד, העוסק במלאכה באת הדברים כפי שמתאר  .דרך הדואר

"הסיוע שאני מעניק לעובדים מתנהל באופן זה: איסוף הקבלות 

מהעובדים; בדיקה כי כל קבלה מלווה במסמך רפואי המסביר אותה 

)ומוכיח למעשה שהיא קשורה לתאונת העבודה(; שליחת הקבלות 

קוריות והתעודות הרפואיות בדואר למדור תאונות עבודה בקופת המ

חולים כללית; ואז המתנה לקבלת ההחזר עצמו באמצעות המחאה 

של קופת חולים כללית על שם העובד הנפגע. יצוין כי למרות שהמוסד 

לביטוח לאומי מעביר לחשבונות הבנק של העובדים את הכספים 

יר, תשלום ההחזר הינו הנובעים מתאונות העבודה באופן יש

באמצעות המחאה של קופת חולים כללית, הנשלחת בדואר לעובדים 

או למיופה כוח מטעמם. השלב האחרון לסיוע שאני מעניק לעובדים, 

 ".הינו השוואה בין הקבלות שהוגשו, לבין הסכום שעל גבי ההמחאה

בו מוסבר לעובדים כי עליהם לשמור קבלות  ,אין כל תהליך מסודרהבעייתיות מתחילה בכך ש .40

 להם ואת זכאותם להחזרים בדיעבד. מידע זה עובר כתורה שבעל פה בין העובדים, או מועבר

הוא ארגונים המסייעים להם. הפעם הראשונה והיחידה שמקבל העובד מסמך ובו נכתב של ידי ע

שלב שבו כבר אינו נדרש  – הטיפולים הוא במסמך אישור ההכרה בתאונה בעבורזכאי להחזר 

 . לשמירת הקבלות

למשל,  ,מציאות. כךאת הגם בשלב מאוחר מדי זה, המידע שנכתב לעובדים מטעה ואינו משקף  .41

נכתב כי "לקבלת החזר הוצאות הריפוי בגין הפגיעה, יש לפנות עם אישור זה לקופת החולים, 

זה עלול העובד לטעות בצירוף קבלות מקוריות ומסמכים רפואיים לכל קבלה". מכיתוב 

על מנת להשיב לו את כספו, אך כמובן שאין זה  2כי עליו להגיע לסניף של המשיבה  ,ולחשוב

היתר כניסה לישראל. את הקבלות יש להעביר בדואר עוד , הרי שאין לעובד כך כך. גם לו היה

כללית, שכתובתו אינה מצוינת על גבי המסמך, וגם שירותי בריאות למדור תאונות עבודה של 

בין ישראל. בנוסף, ללו היתה, הרי שלא ניתן להסתמך על שירותי הדואר בין הרשות הפלסטינית 

המסמך הנ"ל כתוב בעברית, שאינה שפתו של העובד. בטופס ההכרה עצמו, אשר ניתן לקבל 

 יפוי והחזרן. בערבית, אין כל אזכור לזכאות רטרואקטיבית להוצאות הר

 דחיית בקשהלהעדר קריטריונים שקופים לאישור או ( 2)

החזר ההוצאות, כפי שמסביר מר עין גיל, מפורטת מאוד ומצויים בה כל המסמכים להבקשה  .42

סיונו הרב, אין בידו של מר עין יהרפואיים הקושרים את הטיפולים לתאונת העבודה. למרות נ

ואם יתקבל החזר מה יהיה  ,לא ומההוצאות תאושר ויתקבל בגינה החזר ואיז וגיל לדעת איז

 שקיפות בכל הנוגע לקריטריונים להחזר: העדרגובהו, וזאת בשל 
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ולא לאחר מכן( לא קיבלתי מסמך  'ראשונה'מעולם )לא בתקופה ה" 

מפורט כתוב, המציין מהו התמחור לכל הוצאה רפואית, מהם 

ם לאישור, או כל מערך קריטריונים אחר המסמכים הנלווים הנדרשי

שממנו ניתן ללמוד על בסיס מה מאשרים / לא מאשרים / מאשרים 

חלקית את ההוצאה שהוציא כבר העובד שנפגע בתאונת עבודה 

 ".והוכר

 ובהמשך:

אין כל מדד ברור ושקוף לאישור קבלה או דחייתה; ואף לא  "...

שונים. תרופות שנרכשו לתעריפים שנקבעו ככל הנראה לטיפולים 

בסכום מסוים, מקבלות החזר על סך סכום נמוך יותר; ביקורים אצל 

רופאים שבגינם שולמה תמורה מקבלות החזר שאינו משקף את 

התמורה שניתנה. ככל הנראה יש הסתמכות על תעריפון מסוים, 

ודאי שראוי להנגישו ולפרסמו על מנת שהעובדים יידעו  –ומשכך 

פא הגובה תעריף זהה; וכן ראוי כי תעריפון זה מראש לבחור רו

יתבסס על סכומים ריאליים הנגבים בגדה המערבית, ולא על סכום 

שרירותי שאינו משקף את המחירים בעולם הרפואה בגדה המערבית. 

אין גם כל הסבר מראש מהם התנאים שמסמך רפואי צריך לעמוד בו: 

; מהו המידע שאמור האם צ"ל בדפוס, או שדי במסמך מלווה בכתב יד

להיות מפורט בו? כאמור, אין כל שקיפות מראש אודות קריטריונים 

ומדדים שיש לקוות, שהגורמים המאשרים ומשלמים החזרים עושים 

 ".בהם שימוש לצורך קבלת החלטתם

 תשלום לאיהנמקה ו התשלומים לגביפירוט העדר ( 3)

, ולאחר תקופת המתנה של חודשים רבים, מגיעה מעטפה ובה נשלחות הקבלותשלאחר  .43

המחאה, ללא כל פירוט או הסבר מה אושר ומה סורב והאם צפויות להגיע המחאות נוספות. 

הסכום הנקוב בהמחאה נמוך משמעותית מן ההוצאות, ואין רמז האם זהו בכל המקרים 

 שתף מר עין גיל מניסיונו:כך מ תשלום ראשון מתוך מספר תשלומים או שמא ההחזר כולו.

"כפי שאין הסברים מראש, כך גם בדיעבד. הסכומים משולמים בלא 

כל הנמקה או הפניה, דבר הנובע מכך שהתעריף והמדדים אינם 

מפורסמים, ואף לא רשימת השירותים בגינה מתקבלים החזרים. 

משכך, אין כל דרך להבין מדוע תרופה מסוימת קיבלה החזר מלא, 

פירוט, אלא שהתשלום  ואחרת לא זכתה לכל החזר. לא רק שאין

, ובשום שלב העובד והמטפל בו אינם יודעים אם ]...[משולם לשיעורין 

יתקבל תשלום נוסף בתוך חודש או חצי שנה, או שבכך תמה הזכאות. 

אין אף דרך לדעת מדוע אורך ההחזר על קבלה מסוימת חצי שנה, 

בעוד שעל קבלה אחרת שהוגשה באותו מועד, יצטרך העובד להמתין 



12 

 
מונה חודשים. כמובן שאין לוח זמנים מפורט במסגרת שליחת ש

ההחזר, או במסגרת של מועדים קבועים מראש ומפורסמים לעובדים 

 ".בשפתם

עובדים שנפצעו והגיעו לטיפול ראשוני קיבלו הנחיות לגבי טיפולי ההמשך הנדרשים להחלמה  .44

 ואף על פיגדה המערבית, מפגיעתם עם שחרורם מבית החולים. את טיפולי ההמשך הם קיבלו ב

שהטיפולים היו לפי ההנחיות, ההחזר לקח זמן רב והסכום שהוחזר להם היה נמוך משמעותית 

 משהוציאו.

הליקויים הללו חוזרים בכל בקשה שמוגשת להחזר הוצאות ריפוי. בין אם ההוצאות היו  .45

היה המקרה של גבוהות יחסית ובין אם פעוטות, בין אם המקרה הרפואי היה קל או קשה. כך 

 ששבר את ידו ונדרש לטיפולים בסך אלפי שקלים:ה'(,  :עובד )יכונה להלן

בעת עבודתו  31.1.2018ביום  "ידו של ה' מאיזור קלקיליה נשברה

לבית החולים  250במפעל בחדרה. מעסיקו פינה אותו עם טופס ב"ל 

 חודשים 3-הלל יפה, שם טופל וגובס ושוחרר לביתו. הוא היה בביתו כ

רפיה בטול תוקיבל המשך טיפול אצל רופאים פרטיים וטיפולי פיזיו

₪.  4,040-כרם. הוצאותיו על הטיפולים והנסיעות לטולכרם הגיעו ל

ה' ידע מחברים שעליו לאסוף קבלות, הגיש דרך קו לעובד קבלות 

, יותר משמונה חודשים 15.5.2019. ביום 5.9.2018מפורטות ביום 

מהסכום שהוציא.  46%בלבד. ₪  1,860בסך  אחרי שהגיש, קיבל החזר

הוא אינו יודע איזה מהטיפולים לא אושרו ומדוע יותר מחצי מהכסף 

 ".שהוציא לא הושב לו

אשר שוחח עם  ,האגודה לזכויות האזרח בישראלתצהירו של מוהנד ענאתי, תחקירן השטח של 

 .5ע/מצורף ומסומן  ,עובדים שנפגעו

גם כאלה , על כך שאי השבת כל הסכום מאפיינת את כלל התיקיםגם מר עין גיל עמד בתצהירו  .46

 :)להלן סיפורו של עובד שיכונה מ'( בהם הוגשו קבלות בודדות בסכומים נמוכיםש

"מ', איש משפחה בן כחמישים מאזור שכם, עבד בהיתר בחברה 

. מ' ספג שברים 2018למשאבות בטון ונפל מהמשאבה בספטמבר 

לאחר הפציעה הוכר כנפגע עבודה וקיבל רבים בצלעות, וכחודשיים 

דמי פגיעה בעבודה למשך כחודש. למ' היו שתי קבלות בלבד: האחת, 

שאותם שילם לרופא אורתופד בבית חולים בגדה עבור בדיקה ₪  70

רפואית שבעקבותיה נרשם מרשם לארבע חפיסות של תרופות; 

פי  השנייה, קבלה על רכישת ארבע חפיסות התרופות שנרשמו לו על

שתי הקבלות של מ' נשלחו באמצעותי ₪.  191המרשם מהרופא, ע"ס 

לאחר ההכרה כאמור. כעבור  – 21.11.2018-לקופת חולים כללית ב

, הגיעה המחאה מקופת חולים 20.8.2019-ב –קרוב לעשרה חודשים 
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מהרישום שצורף לקבלה התברר כי ההחזר היה ₪.  136כללית ע"ס 

ואין כל ביטוי (, ₪ 191מתוך ₪  136) רק על חלק מהתשלום לתרופות

-להחזר על התשלום לבדיקת האורתופד.  חודש וחצי נוסף חלפו, וב

הגיעה המחאה נוספת  –למעלה משנה לאחר התאונה  – 7.10.2019

בגין הבדיקה הרפואית. מ', הגר בכפר, נאלץ לנסוע פעמיים ₪,  70ע"ס 

ת, שלא כיסו אל סניף הבנק בעיר לצורך הפקדת שתי המחאות שונו

  ".את מלוא הוצאותיו, ונתקבלו כעבור כשנה

 העדר כתובת להשגות או בירורים אודות דחיית החזרים( 4) 

העבירה את העיסוק בבחינת הקבלות וקביעת הסכומים המאושרים להשבה לידי  2המשיבה  .47

. מאז ההפרטה אין כל דרך לברר או להשיג על הסכום שנקבע, 3חברה פרטית, היא המשיבה 

  מעיד מר עין גיל:או על קבלות שלא אושרו לתשלום. 

"בשלב בו מדינטק לא היתה בתמונה, אפשר היה, כפי שתיארתי לעיל, 

לקבל לעתים הסבר מדוע נדחו תשלומים מסוימים ואושרו אחרים 

מדינטק לתמונה, באופן חלקי. בתקופה הראשונה מאז שנכנסה 

הפסיקה מדינטק  בהצלחתי לקבל ממנה תשובות, אך כעבור זמן לא ר

ומאז אין כל כתובת בה ניתן לקבל תשובות  –להשיב על פניות 

לשאלות אלה. זאת ועוד: אין כל גורם לערור על גובה ההחזר שאושר, 

 ".ולבקש את יתרתו

שה מתנערת לחלוטין מאחריותה למע 2הפרטת בחינת הקבלות הובילה לכך שהמשיבה אם כן,  .48

ללא פיקוח ובלי  3פועלת המשיבה  להשבת הוצאות הטיפול ומשמשת עתה צינור בלבד. כך

 שניתן יהיה להשיג על החלטותיה. 

 משך הטיפול ואופן התשלום( 5)

לאחר שליחת כל הקבלות והאישורים הרפואיים, כמה חודשים לאחר הפגיעה, ממתינים  .49

העובדים חודשים ארוכים עד לסיום ההליך וקבלת ההחזרים. במדגם מתוך התיקים שטופלו 

, הזמן מיום העברת הקבלות ועד שהגיעו ההחזרים נע בין 2019-ו 2018בשנים  1ע"י העותרת 

 ימים(. 320ועד קרוב לאחד עשר חודשים  ) ימים(, 150חמישה חודשים  )

לקבלת לאחר חודשים ארוכים של המתנה  ,בסופה של דרך החתחתים המתוארת לעיל .50

כללית בדואר שירותי בריאות המחאות של הנשלחות  ,ההחזרים בעבור ההוצאות הרפואיות

תוקף. מגיעות לעובד פוקע ההן חודשיים בלבד, ולא פעם עד שלרשום. תוקפן של ההמחאות 

כיוון שלא ניתן לשלוח דואר רשום לגדה המערבית, נשלחות ההמחאות למייצג של העובד. חמור 

עורכי דין פרטיים, ההמחאות ל ידי אלא עקו לעובד מכך, לעובדים שאינם מיוצגים בידי 

לאחר זאת אף שהגמלה על תאונת העבודה ודמי הפגיעה ו, נשלחות על שם עורך הדין המייצג
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למיטב ידיעת העותרות, איש אינו טורח  .ים לעובדים ישירות לחשבונות הבנקמשולמההכרה 

 כי ההחזרים שהועברו בקבלות על שם עורכי הדין, הגיעו לידי העובד עצמו.  ,לוודא

מעביר דרך קבע דמי פגיעה  משיבהשימוש בהמחאות בדואר רשום אינו הכרחי כלל. הכאמור,  .51

ההכרה  לאחרודה בישראל בוגמלאות לחשבונות הבנק של עובדים פלסטינים שנפגעו בע

 :מעיד מניסיונו העשיר מר עין גיל בפגיעתם כתאונת עבודה.

החזרי ההוצאות הרפואיות משולמים באמצעות המחאה, בשעה "

נכות שהמוסד לביטוח לאומי מעביר את דמי הפגיעה ואת קצבאות ה

ככל שיש זכאות להן, ישירות לחשבונות הבנק של העובדים. הדבר 

כרוך בפגיעה בעובדים בשני מישורים: ראשית, ההמחאה  )במקרים 

בהם העובד מיוצג בידי עו"ד( נשלחת על שמו של עורך הדין המבקש 

זאת ומגיעה אליו, ולא אל העובד. דבר זה יש בו כדי לתמרץ העלמת 

שהעובדים כמעט מורגלים בתשלום בלא הסבר, כספים, בוודאי שעה 

בלא הנמקה, לשיעורין וכעבור זמן רב. אף אחד משלושת הגופים 

המטפלים בהחזרים אלה לא טורח, למיטב ידיעתי, לברר אם אכן 

ההמחאה הגיעה בסופו של יום לעובד עצמו. רובד נוסף של הפגיעה 

 'יושבת'ת הוא היותה של ההמחאה מוגבלת לחודשיים בלבד, ולא אח

ההמחאה במשרדי קופת החולים עד לחתימה ושליחה לעובדים. 

מאחר שאין לסמוך על שירותי הדואר ברשות הפלסטינית, במקרים 

מסייעים לעובדים אנחנו מבקשים שההמחאות  'קו לעובד'שאנחנו ב

יירשמו על שם העובד ויישלחו אלינו. עד שהן נחתמות בקופת חולים 

ן מגיעות אלינו, ועד שאיש הצוות שלנו כללית ונשלחות, ועד שה

בשטחים נוסע לאזור מגוריו של העובד כדי למסור לידיו את 

ההמחאה, ועד שהעובד מוצא זמן לגשת )ולפעמים יש צורך לנסוע 

במיוחד( אל סניף הבנק שלו כדי להפקיד את ההמחאה, קורה לא אחת 

ה, שכבר פג תוקפה. במקרה כזה, אנו מבקשים מהעובד את ההמחא

שולחים אותה לקופת חולים כללית ומבקשים ממנה לשלוח המחאה 

 ".חדשה בת תוקף

 מיצוי הליכים

בדרישה כי תשולם לפלסטינים נפגעי תאונות עבודה גמלה  משיבפנו העותרות ל 12.3.2018ביום  .52

 העדרש ,לחוק ביטוח לאומי. בפניה עמדו על כך 86בעין בעבור פגיעתם מיום הפגיעה, לפי סעיף 

מימון שוטף לטיפול הרפואי לעובדים פלסטינים מהווה פגיעה חמורה בזכותם לבריאות, 

לשוויון בעבודה, לשיקום ולכבוד. באי התשלום המדינה מתנערת מחובותיה כלפי העובדים. על 

לחוק הביטוח לאומי לפי תכליתו, ולא להתנות את תשלום הגמלה  86כן יש לפרש את סעיף 

 נשלחה תזכורת לפניה. ,, משלא נמסר כל מענה13.5.2018ביום . 250ל בהכרה, אלא בטופס ב"

 . 6ע/ מצורפות ומסומנות, 13.5.2018תזכורת מיום ה, ו12.3.2018פניית העותרות מיום העתקי 
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ובו נמסר כי הסוגיה נבדקה מחדש בעקבות פניית , משיבנתקבל מענה מאת ה 17.5.2018ביום  .53

ת ולחוק הביטוח הלאומי נותרה בעינה, והחזר ההוצא 86לסעיף  משיבהעותרות. פרשנות ה

כי קיים נוהל המורה לזרז את הטיפול בפניות להחזר  ,נתן בדיעבד. עם זאת מסר המשיביי

 הוצאות רפואיות.

 .7ע/ף ומסומן מצור 17.5.2018 מיום משיבתשובת ההעתק 

בפנייתן חזרו על דרישתן למימון מלוא  .משיבהעותרות פעם נוספת לפנו  9.7.2020ביום  .54

ההוצאות מרגע התאונה ועד להכרה בנסיבות שבהן נראה, כי לא יכולה להיות מחלוקת על 

כל מענה רוחבי לבעיה שתוארה, כי המשיב  העדראירוע התאונה; כמו כן ביקשו העותרות, לאור 

לצמצם את הפגיעה הקשה על מנת ראשית עתירה זו סעדים שבמבוקשים בינקוט את הצעדים ה

 . הפנייה לא נענתה.בזכויות סוציאליות של עובדים אלה

 .8ע/ ןומסומרף מצו 9.7.2020ותרות מיום פניית העהעתק 

שר הבריאות, על מנת גם לפנו העותרות , 23.2.2020יום בבין לבין, למעלה מן הצורך יצויין, כי  .55

פתרון שהפתרון להפליה הבוטה. בפניה עמדו העותרות על כך  לגיבוש , ככל שביכולתו,שיפעל

ד לביטוח לאומי קיום חובתו של המוסבלחוק הביטוח הלאומי ו 86בסעיף אמנם טמון הפליה ל

התבקש שר , מחויבותו את לקיים ממאןכיוון שהמוסד לביטוח  ,ואולם .לשלם גמלאות בעין

התערב , לבישראל הבריאות שירותיועל  תהבריאוהבכיר האמון על  הממשלתי כגורם, הבריאות

 . 23.6.2020ביום   נשלחהאף תזכורת תקן את העוול שנגרם. לדרך חלופית  מצואולנסות ל

 .9ע/נים ומסומ מצורפים, 23.6.2020, ותזכורת מיום 23.2.2020פניית העותרות מיום העתקי 

שאינו יכול או אינו  סברלא מצא עניין או שר הבריאות בחר שלא להשיב ולא לפעול, שמא  .56

משום כך , ומוסמך לעשות כן. כך או אחרת, לא היה זה אלא ניסיון נוסף לפתור את הבעיה

עובדים פלסטינים בישראל,  תעסוקתהעתק הפנייה נשלח גם אל שר הפנים, שמשרדו אחראי על 

אינה קיוו, כי גם אם האחריות על פי חוק הביטוח הלאומי  ליועץ המשפטי לממשלה. העותרותו

לאימוץ פתרונות מעשיים, או להשפיע על פעול , אולי יהינו למהםמוטלת באופן פורמאלי על מי 

המוסד לביטוח לאומי לקיים את חובתו, ולו משום הדאגה להבטחת זכויות היסוד של העובדים 

 דבר לא ארע.וחרס, העותרות העלו בידן . הפלסטינים שהיו למרמס

, עתירה לבית המשפט הנכבד לא נותרה ברירה אלא לעתורלסייע, ואיש לא הראה רצון משעה ש .57

: המוסד לביטוח לאומי, מי שמחזיק בחובה לה זו אינה מופנית אלא כלפי הגורמים הרלוונטיים

על פי חוק הביטוח הלאומי לשלם גמלאות בעין; שירותי בריאות כללית, שעימה התקשר 

המוסד לביטוח לאומי לשם מימוש חובתו זו; וחברת מדינטק, שלה הפריטה שירותי בריאות 

 גמלאות. לכללית את הטיפול בתביעות 
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 הטיעון המשפטי

של עובדים פלסטינים, ולפרטיות  , לקנייןשוויוןכבוד, לזו בזכויות לבריאות, ל עניינה של עתירה .58

רווי תאונות העבודה, והיתר  הבניין ףעובדים בענ (75%-רובם )כאשר נפגעו בעבודתם בישראל. 

כאשר הם נפגעים  ותעשייה. חקלאות בענפים הכרוכים אף הם בלא מעט תאונות, בראשם

 ממןלאומי, משך חודשים ארוכים הם נדרשים להביטוח מבוטחים בהם ש ואף על פיבעבודתם, 

 ניתניםפי שכגמלה בעין, כלהם  ינתנושיבמקום  הנדרשים להחלמתםשיקום הטיפולים וה את

והקפקאי שיצרו  הכאוטילכל קבוצת עובדים אחרת בישראל. עניינה של עתירה זו הוא במנגנון 

, ים שנפגעו ושילמו בעצמם בעבור טיפוליהםהמשיבים להשבת הוצאותיהם הרפואיות של עובד

עובדים שנפצעו בעבודתם, וסופו שהוא  מנגנון שכולו נועד להערים קשיים ומכשולים בדרכם של

מונע מהם לעתים קרובות את הטיפולים עצמם ואת האפשרות להשתקם באופן מיטבי 

 .מהפציעה

. בעבודה ראוי לאחר הפגיעה המשיבים את חובתם לספק נגישות לטיפול רפואימפרים  ל אלהכב .59

בישראל. הם מפרים את  המועסקיםהם חוטאים לחובותיהם שלא להפלות בין עובדים 

עו בעבודתם בדבר זכותם לקבל את כספם, גחובותיהם כאשר הם נמנעים מליידע עובדים שנפ

משיבים לעובדים שנפגעו בעבודתם בישראל את כל אשר הוציאו, וזאת בחוסר אינם ומש

וללא הנגשה של המערכת עבורם. הם חותרים תחת חובותיהם משהם נמנעים לפרסם שקיפות 

ואינם מתאימים את תעריפיהם לעלות  את הנהלים והתעריפים לפיהם מושבים הכספים

 . מתאימיםכך מונעים מן העובדים לבחור במוסדות טיפול ב, והטיפול בפועל

הוראות ל עומדת בניגודהתנהלותם של המשיבים נעמוד על הדברים כסדרם. תחילה על כך ש .60

בהמשך לכך נצביע על הפגיעה  ועל כן אינה בסמכות.תכליתן סותרת את  ,חוק הביטוח הלאומי

שהעדר הסמכות. לבסוף נמנה את  , אשר מעצימה את אי החוקיותבשורה של זכויות יסוד

 ., שהתנהלות המשיבים חוטאת אף להםיסוד של מינהל תקיןהעקרונות 

לחוק הביטוח  86תכליתו ופרשנותו של סעיף  –השבה בדיעבד בין בין גמלאות בעין ל

 הלאומי

)א( לחוק הביטוח הלאומי מעגן את זכותו של עובד שנפגע בעבודה לגמלה בעין בעבור 86סעיף  .61

את ריפוי, החלמה ושיקום רפואי. מטרתן של הגמלאות בעין היא לאפשר לנפגע בתאונת עבודה 

. לא בכדי אין כל על מנת שהשיקום יהיה מיטביבסמוך לפגיעה,  ק לווזקהוא ש אירפוהטיפול ה

אילו , והתניה בלשון הסעיף ב"הכרה" בתאונה. זאת משום שהליך ההכרה מטבעו אורך זמן

 ., וצריכים להינתן מייד לאחר הפציעההטיפולים הנדרשים דחופים הם

לשונו של החוק ברורה לגבי אינה מתיישבת עם לשונו של החוק ועם תכליתו.  משיבפרשנות ה .62

הגמלה בהכרה. פרשנות לפיה הזכאות , ואין בו התניה של טבעה של הגמלה כגמלה בעין

, אף חותרת תחת לגמלאות בעין המאפשרות ריפוי ושיקום מותנית בהשלמת הליך ההכרה כולו

 רתן של הגמלאות בעין. מעקרת מתוכן את מטו תכליתו של החוק,
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לבין זכאות לקצבת נכות מעבודה,  ,האבחנה בין הזכאות לגמלאות בעין, קרי: לטיפול רפואי .63

האגודה  1911/03 ץבג"במסגרת עמדה זו הובאה  .ביחס למהגרי עבודה משיבה ל ידיהוכרה ע

ותיקון לפסק  12.11.2003פסק דין מיום פורסם בנבו, ) לזכויות האזרח בישראל נ' שר האוצר

חוק הביטוח הלאומי, השוללת זכאות ב ל324סעיף , שם נתקפה הוראה ב(1.12.2003הדין מיום 

 :לגמלאות ממי ששוהים בישראל שלא כדין

המשיבים, בהודעה מטעמם, פירטו אודות הפרשנות שמעניק  "...

פי פרשנות זו, -לחוק. על ב324סעיף  המוסד לביטוח לאומי להוראת

לגביהן ן גמלאות, אות ב324סעיף יש להוציא מתחולת הכלל הקבוע ב

זו תביא להפעלת . פרשנות יש מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח כדין

 ההוראה באופן הבא:

זכאים לגמלאות בעין מכוח ענפי הביטוח  ( שוהים לא חוקיים יהיו1")

לעיל ]ביטוח אימהות, ביטוח נפגעי עבודה וביטוח  8סעיף המפורטים ב

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד[, קרי, כל הטיפולים 

דה ואשפוז הרפואיים )כולל אשפוז( ושיקום רפואי עקב פגיעה בעבו

 לצורך לידה.

[...] 

המשיבים מסבירים כי, למעשה, השוהים שלא כדין יקבלו את מלוא 

הזכויות, למעט גמלאות שוטפות בכסף )בהבדל מגמלאות בעין 

וממענקי כסף חד פעמיים( בעד תקופת שהייתם הבלתי חוקית 

 לפסק הדין(. 3)פסקה  בישראל."

 חנה ראויה:בית המשפט עמד על כך שהבחנה זו הינה הב

... מן הראוי לציין, כי הפרשנות של המוסד לביטוח לאומי להוראת "

החוק היא פרשנות ראויה בנסיבות העניין. יפה עשו המשיבים בכך 

שנתנו פירוש ליברלי להוראת החוק, ובכך מנעו פגיעה מיותרת 

 4)שם, בפסקה  באנשים העובדים בישראל ושוהים בה שלא כדין."

 לפסק הדין(.

א שמעסיקו יה ת הדבר, משמעו250"ל בטיפול ראשוני ובידיו טופס קבל ר עובד מגיע לכאש .64

מכיר בפגיעתו כתאונת עבודה. כפי שדי בטופס כדי לממן טיפול ראשוני, כך די בו על מנת 

  .ה הכרהשימומנו גם טיפולי ההמשך על פי אות

 (7ע/נספח  ראו) 17.5.2018מיום לפניית העותרות  משיבמתשובת הכי  ,במאמר מוסגר נציין .65

מקרים  באותם מפני דיווח שקרי בטופס. לכך נשיב, כיכי המוסד לביטוח לאומי חושש , עולה

בהם חתימת המעביד על הטופס היתה שקרית, או שלא שולמו עבור העובד דמי ביטוח שנדירים 

לפנות למעסיק ולתבוע השבה של הכסף, במקום להטיל  משיבלאומי, הרי שהדין מאפשר ל

http://www.nevo.co.il/law/74505/324b
http://www.nevo.co.il/law/74505/324b
http://www.nevo.co.il/law/74505/8
http://www.nevo.co.il/law/74505/8
http://www.nevo.co.il/law/74505/8
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 העובדים, כל שכן המעסיקים,, אין כל יסוד להניח כי לסתור בהעדר ראייה הוצאה זו על העובד.

יש לשוב ולהזכיר, כי עובד פלסטיני שנפגע בתאונת עבודה,  ים שקריים.דיווח ים לרשויותמוסר

והתאונה מדווחת לרשויות, מאבד את היתר הכניסה לישראל, ועימו את מטה לחמו. משום כך, 

אדם שפונה אל הרשות "עומד בחזרת דובר אמת, ואין זה מן הראוי שהפקיד יחשוד וככלל, 

 394/99גם: בג"ץ  ראו; ו(1970) 509, 477, פ"ד כג שליט נ' שר הפנים 58/68בכשרים" )בג"ץ 

ועוד: "אוי להן . ((מקסימוב( )להלן: עניין 2003) 394, 919( 1, פ"ד נח)מקסימוב נ' משרד הפנים

לזכויות האדם הבסיסיות אם יינתן להן פירוש מצמצם רק בשל החשש לניצול לרעה. עם הניצול 

טושביים נ' שר  2597/99החוק[ ולא במניעת תחולתו." )בג"ץ של ]לרעה יש להתמודד במסגרתו 

 ((. 2004) 433, 412( 5, פ"ד נח)הפנים

עוד נטעים, כי כפי שחתימה על הטופס צריכה להיות מספקת לחלוטין לשם מימון מיידי של  .66

בהן שההוצאות הנובעות מהפציעה ומתן גמלה בעין, כך אפשר להעלות על הדעת נסיבות נוספות 

מחויב לראות במידע הקיים אודות הפציעה בבחינת ראשית ראיה להיותה של הפציעה  משיבה

 תאונת עבודה, ולממן מכוחה את הגמלה בעין. 

השימוש במושג "ראשית ראיה" על מנת לבסס זכאות ראשונית לזכויות בריאותיות ושיקומיות  .67

מסגרת תביעת נכות כבר נעשה בהקשרים דומים ומקבילים. כך, לצורך הוכחת נכות רפואית ב

, קבע בית המשפט כי די בראשית 1975-התשל"ה ,על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

ראיה בדבר קיום נכות רפואית מתחום כלשהו, על מנת להצדיק מינוי מומחה רפואי בידי בית 

. ((1998) 139-138, 136( 5), פ"ד נברזין נ' המגן חברה לביטוח בע"מ 3497/98רע"א  ראוהמשפט )

 בעניין זה נשקל הנזק העלול להיגרם בלא שימוש בכלי זה:

דחיית בקשה למינוי מומחה, כשייתכן שנותרה לו נכות עקב "

התאונה, או כשקיים צורך מבחינתו להוכיח עניין רפואי במסגרת 

הם הוא טוען, עלולה לגרום עוול ונזק הוכחת חלק מפרטי הנזק של

 ." )שם(.לתובע, אשר לא יהיו ניתנים לתיקון

השימוש במושג ראשית הראיה בהקשר לתאונות עבודה נקבע בפסיקה ביחס לאירועים  .68

 פסק,בקשר לפגיעה בלב בזמן העבודה נלמשל, רפואיים והוכחת הקשר בינם לבין העבודה. כך, 

כי די בראשית ראיה להתקיימות אירוע חריג בעבודה, כדי להוכיח שאוטם שריר הלב נגרם 

פרץ נ' המוסד לביטוח  1619/91בג"ץ  ראוכתוצאה מאירוע זה ולפיכך הוא תאונת עבודה )

 .((1992) 386( 3פ''ד מו), לאומי

 נוהג שלא בסמכות משיבה

לחוק הביטוח הלאומי,  86מן המצורף עולה, כי מדיניות המשיב עומדת בסתירה להוראות סעיף  .69

רשות מנהלית מוסמכת לפעול אך בתוך דל"ת אמות הסמכות שהוקנתה לה בחוק. ולתכליתו. 

נובע מעקרון שלטון החוק ומהווה ביטוי מעשי שלו במסגרת פעולות הרשות המנהלית  זהעקרון 

 ההמשיב אינ מדיניות. ((ארז-ברק( )להלן: 2010) 98-97כרך א  משפט מינהליארז -)דפנה ברק

 בחריגה בסמכות.  הא נקבעיומשכך ה ,על הוראה חוקית נתנשע

http://www.nevo.co.il/case/5899108
http://www.nevo.co.il/case/17912613
http://www.nevo.co.il/case/17912613
http://www.nevo.co.il/case/17912613
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מכות מתעוררת עקב פעולות מקבל משנה תוקף כאשר שאלת הס המנהל חוקיותעקרון  .70

, 305( 3, פ"ד סה)בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09רע"פ  ראוהכרוכות בפגיעה בזכויות יסוד )

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו  8על פי הוראות סעיף (. 106, עמ' ארז-ברק(; 2012) 337-335

פגיעה בזכויות יסוד יכולה שתיעשה אך ורק בחוק )או מכוח הסמכה מפורשת בו(, שנועד 

בזכות יסוד פוגעת בהתאם לכך, על פעולה אשר לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. 

פלונית נ'  2558/16)רע"א  שית"להצביע על הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת בחקיקה רא"

לפסק דינה של השופטת  38פסקה  ,(5.11.2017)פורסם בנבו,  קצין התגמולים משרד הביטחון

(; בג"ץ 13.9.2017)פורסם בנבו,  אבו ערפה נ' שר הפנים 7803/06גם: בג"ץ  ראוארז; ו-ברק

((. 2004) 762, 746( 2, פ"ד נח)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים 1437/02

בזכות לבריאות, בזכות לכבוד, בזכות לשוויון,  – יסוד בזכויות קשה לפגיעה המובילה מדיניות

 .וזאת ללא הסמכה בחוק, אינה יכולה לעמוד –בזכות לקניין ובזכות לפרטיות 

לסרבל או לא הסמיך להשעות החוק לא הסמיך את המשיב להימנע מתשלום גמלאות בעין, אף  .71

הנה כי כן, המדיניות מושא עתירה זו , ולא להפריט את הטיפול בכך לצד שלישי. תשלומןאת 

 .היא חסרת תוקףנקבע בחוסר סמכות, ועל כן 

נרחיב קמעה בדבר זכויות האדם הנפגעות, המעצימות, כאמור את אי החוקיות. לאחר מכן  .72

 לשורש החוקיות.נצביע על הפגיעה בסדרי מינהל תקינים, שהם, לעצמם פגמים היורדים 

 נהלות המשיבים פוגעת בזכויות אדםהת

כי "כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד  מורה, לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 11סעיף  .73

המשיב לכבד את זכויותיו של כל את הזכויות שלפי חוק יסוד זה". המשפט החוקתי מחייב את 

 נכבד זה: בית משפט  הבהיר. בעניין עובדים שאינם אזרחי המדינה אדם

ככלל, משהמדינה מתירה את כניסתו של אדם בשעריה,  "...

ומאפשרת את שהייתו כאן, בין היתר לצרכי עבודה, נפרשת מעליו 

מטריית עקרונות המשפט הבסיסיים החלים בישראל על כל אדם 

 הנמצא בשטחה. ]...[

ת ואמנם, כבר נפסק, כי על עובד זר השוהה בישראל חלים העקרונו

יסוד: כבוד האדם וחירותו, -החוקתיים הבסיסיים המעוגנים בחוק

אשר נועדו להגן על חייו, גופו, כבודו, קניינו, חירותו האישית, חופש 

-התנועה שלו לצאת מישראל, פרטיותו וצנעת חייו. במרכזו של חוק

 36, בפסקה קו לעובדעניין ) "יסוד: כבוד האדם וחירותו עומד האדם.

 לפסק הדין(.

 שורה של זכויות אדם.התנהלותם של המשיבים בפוגעת שבדין ללא כל סמכות  .74
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של עובדים פלסטינים, שאינם זוכים לסיוע המיידי הנחוץ להם  היא פוגעת בזכות לבריאות .75

משתקפת בשניים: ראשית, העדר כל מידע על בזכות לבריאות הפגיעה לאחר שנפגעו בעבודתם. 

אי של למעשה בעובדים הנמנעים מטיפולים רפואיים בעצם הזכות לקבל החזר פוגע הלכה 

החזר. שנית, התהליך הסבוך שסופו במקרה הטוב במתן בעבורם ידיעתם כי יזכו יום אחד לקבל 

החזר חלקי חודשים ואף שנה לאחר התאונה עצמה, מביא להימנעות מטיפולים רפואיים יקרים 

עה אף עלולה יוקים להם ביותר. הפגבו הם זקשאשר העובדים אינם יכולים לשאת בהם במועד 

להתבטא בבחירת טיפולים "זולים", או בוויתור על טיפולים מסוימים משיקולים כלכליים 

 גרידא. 

הזכות לבריאות היא נגזרת של הזכות החוקתית לכבוד, לחיים ולשלמות הגוף )על היקפה של  .76

((. בחוק יסוד: 2008) 1( 1, פ"ד סג)לוזון נ' ממשלת ישראל 3071/05בג"ץ  ראוהזכות לבריאות 

אין פוגעים בחייו, בגופו, או " – זכות זוכבוד האדם וחירותו מעוגנים הן הפן ה"שלילי" של 

 –והן החובה הפוזיטיבית לשמירה עליהן  – 2כלשון סעיף  בכבודו של אדם באשר הוא אדם",

להכרזה  25סעיף עוד:  ראו) 4ף כמצוות סעי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו",

אמנה הבינלאומית בדבר זכויות ל( 1)12סעיף ; 1948לכל באי העולם בדבר זכויות אדם, 

 אהרן ברקלפסק הדין;  36, בפסקה קו לעובדעניין  ;1966 ,כלכליות, חברתיות ותרבותיות

 (. (1994) 365כרך ג'  פרשנות חוקתית –פרשנות במשפט 

פרופ' אייל גרוס עמד על מעמדה המיוחד של הזכות לבריאות, ועל החובה להישמר מכל משמר  .77

 מפני פגיעה בה, מחשש שפגיעה תהא בלתי הפיכה: 

"הבריאות חיונית כדי לאפשר לאדם לתפקד בעולם, להיות חופשי 

מכאב וסבל, להגשים את עצמו ואף לחיות. טול מבן אדם את חופש 

ועדיין תוכל להחזיר  –, אולי אפילו את החינוך הביטוי, את חופש הדת

לו אותם. תיקון באיחור לא יפחית את עוצמת הפגיעה, אך עשוי 

להקטין את הנזק שנגרם. לעומת זאת, הפגיעה בבריאות הינה תכופות 

בלתי הפיכה, וכל מכשול בפני מימוש הזכות פוגע בגופו של האדם ואף 

"בריאות בישראל בין זכות  עלול להוביל לסוף חייו." )אייל גרוס

)יורם  438 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראללמצרך" 

 ((.2004רבין ויובל שני, עורכים )

אינם יכולים לעמוד בהוצאות של מי ש לכבוד בזכותגם פוגעת התנהלותם של המשיבים  .78

כזכות שלילית וכזכות חיובית מעוגנת הזכות לכבוד הנחוצים להם. אף הטיפולים הרפואיים 

העדר גישה אין לפגוע בה ויש להגן עליה.  – לחוק יסוד כבוד: האדם וחירותו 4-ו 2 פיםבסעי

גמזו נ'  4905/98רע"א  ראו)פגיעה בכבוד  הם , או ויתור עליו בהעדר אמצעים,רפואי לטיפול

 ((. 2001) 376-375, 360( 3, פ"ד נה)ישעיהו

, כבילה לדרך חתחתים, סחבת בלתי נסבלת ומסע התשה בירוקרטי טרטוראם לא די בכך, אף  .79

משפילים ופוגעים בכבוד. חובתן של רשויות השלטון לזכור, כי כל אדם הפונה אליהן הוא עולם 

 בודו ועל זכויותיו, ולכן עליהןומלואו, כי פעולותיהן והחלטותיהן הן הרות גורל ומשפיעות על כ
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, וכך בפרט המוסד (394, בעמ' מקסימובעניין  ראו) כל הרשויותלפעול ברגישות ובשימת לב. כך 

 (2003) 369( 1, פ"ד נח)כרמי נ' המוסד לביטוח לאומי 10629/02בג"ץ  ראולביטוח לאומי )

 (.(כרמי)להלן: עניין 

לרעה לעומת  את העובדים הפלסטיניםומפלה  בזכות לשוויוןאף פוגעת התנהלות המשיבים  .80

שזכאים לגמלאות בעין לאחר שנפגעו  –ישראלים ושאינם ישראלים  –עובדים אחרים במשק 

עם דרך ייסורים  בעבור הטיפולים הרפואיים ולהתמודדשלם בעצמם , ואינם נכפים לבעבודה

 . כלל מנגנון מסורבל ובלתי נגיש לשם קבלת החזרים, ככל שאלה ניתניםו

לשוויון במסגרת הזכות לכבוד כזכות עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עוגנה הזכות  .81

 619( 1, פ"ד סא)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02בג"ץ )ראו  על חוקתית

נ'  איסקוב 90/08ע"ע )ארצי(  ראו. הזכות מעוגנת גם בחוקים שונים במשפט העבודה )((2006)

 .((8.2.2011)פורסם בנבו,  ישראל מדינת

בין עובדים בהקשר של עובדים פלסטינים עוגן בהחלטת ועדת השרים לענייני  שוויוןעקרון ה .82

 (:3ע/)נספח  1ב/, שמספרה 8.10.1970יטחון מיום ב

א. עובד מן השטחים יקבל בעובדו בישראל שכר ברוטו ושכר נטו 

נתונים אישיים השווה לשכרו של כל עובד אחר בישראל בעל 

 .ומקצועיים זהים

ב. עובד מן השטחים זכאי לתנאים הסוציאליים להם זכאי בהתאם 

 .לחוק ולהסכמים הקיבוציים כל עובד אחר בישראל בעל נתונים זהים

זהות מלאה בזכאויות  בדבר משפט העבודה הקוגנטי שמטילנותנת ביטוי לחובות ה זו החלט .83

איננה תלויה במעמד, במוצא או במקום מגורים. על  הנובעות מהעבודה בישראל; זהות אשר

 תכליתה של החלטה זו עמד מבקר המדינה:

החלטה זו שמה לה למטרה למנוע העדפה של עובדים פלסטינים על "

פני עובדים ישראלים, להגן על תנאי העסקתם של העובדים 

הפלסטינים ולהביא להשוואתם לתנאי העבודה של עובדים ישראלים. 

ן תנאי העסקת עובדים פלסטינים בישראל יהסדרים אלו בעני]…[ 

נועדו להבטיח את יישום עקרון השוויון שהוא מעקרונות היסוד של 

מובן שעקרון השוויון חל גם בתחום של יחסי ]…[ מדינת ישראל. 

העבודה ומחייב שמירה על זכויות העובדים הפלסטינים והשוואת 

דוח מבקר )ים באותו הענף." תנאי העסקתם לתנאים של עובדים אחר

 -רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול  -המדינה, משרד הפנים 

, א65דוח שנתי העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין בישראל, 

 .(515בעמ'  ,2014

http://www.nevo.co.il/case/2232728
http://www.nevo.co.il/case/2232728
http://www.nevo.co.il/case/2232728
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של מי שאינם מקבלים את שהם זכאים לו על  בזכות לקנייןעוד גם פוגעת התנהלות המשיבים  .84

לאחר פגיעה בעבודה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  3ין מעוגנת בסעיף הזכות לקניפי חוק. 

לא  .שיקוםהרפואיים והטיפולים עלות האת ומכיסם  לשאת בעצמםנגזר על עובדים פלסטינים 

המנגנון עצמו, שאינו מונגש לעובדים ומאלץ אותם לשלם . כל הוצאותיהם מושבות להם בדיעבד

להם להוציא סכומים שלא יושבו  םהעדר השקיפות שגור ;םלמתווכים כדי להשיב את כספ

פגיעה בקניינם של העובדים שנפגעו, אשר  יםשהוציאו מהוו הוצאותואי השבת כלל ה ;להם

, ואינם זכאים לקבל את כאלושלהיות מבוטחים במקרים  כדימשלמים דמי ביטוח לאומי כדין 

 . שהחוק מבטיח להם בעת הצורך

( 1), פ"ד נטמנור נ' שר האוצר 5578/02בג"ץ נדון בת לביטוח סוציאלי מעמדה הקנייני של הזכאו .85

"הזכות החוקתית לקניין חלה על קיצבת  , כיהנשיא ברק. באותו עניין קבע (2005) 739, 729

זקנה", בין היתר, מהטעם ש"הזכאי לקיצבת הזקנה שילם במשך מרבית שנות חייו תשלומים 

" )שם, בפסקה .לצורך קבלת קיצבת הזיקנה –בתוספת תמיכה כספית מאת המדינה  –שיועדו 

11). 

בעניינים אלה לידי חברה  על ידי העברת הטיפול בזכות לפרטיותלבסוף גם פוגעת התנהלות זו  .86

פרטית, שלעובדים אין כל דרך להימנע מלחשוף בפניה את מצבם הרפואי ואת הטיפולים 

ותו ועוגנה לחוק יסוד: כבוד האדם וחיר 7הזכות לפרטיות זכתה למעמד חוקתי בסעיף  שקיבלו.

   (.חוק הגנת הפרטיות)להלן:  1981-, התשמ"אגם בחוק הגנת הפרטיות

לחוק  1בהגנה על הזכות לפרטיות הוא עקרון ההסכמה, ובהתאם לכך קובע סעיף  עיקרון מרכזי .87

הסכמה  ה(.כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו" )ההדגשה הוספ ,הגנת הפרטיות

אפשרות בחירה אמיתית. בהקשר זה יש להפנות תשומת לב מיוחדת בסיטואציה תלויה במתן 

למסירת  ת שירות חיוני בהסכמהיבין שני הצדדים, ובכלל זה התניבה ישנם פערי כוחות גדולים 

 :, כפי שמתקיים בענייננוהמידע

. כאשר שני הצדדים אינם שווי 'חשודות מטבען'" ...יש הסכמות שהן 

כוח, למשל המדינה מול אזרח... עשויה ההסכמה להיות עלה תאנה 

. כך בלבד. לצד החלש בנסיבות כאלה אין בררת אמת שלא להסכים

גם כאשר ההסכמה מותנית בקבלת שירות חיוני. במקרים האלה יש 

מרחב פרטי: מיכאל בירנהק )" .להפריד בין ההסכמה לקבלת השירות

 (.(2010) 253 הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה

מידע המצוי בליבת הזכות  –המשיבים כופים על העובדים הפלסטינים חשיפת מידע רפואי  .88

בפני צד שלישי, חברה פרטית, וכל זאת כתנאי לקבלת שירות חיוני מאין כמותו.  –לפרטיות 

אין לעובדים המבקשים לקבל את שמגיע להם על פי חוק כל בחירה בעניין. הם אנוסים לשתף 

 עם מנגנון זה פעולה. 

אם כן, המדיניות שעיצבו המשיבים לא זו בלבד שאינה בסמכות, היא אף פוגעת ללא כל מקור  .89

 כות שבדין בשורה של זכויות אדם. סמ

http://www.nevo.co.il/case/5978055
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 חותרת תחת עקרונות יסוד של מינהל תקיןהתנהלות המשיבים 

)במקרה זה המוסד  התנהלות המשיבים מפרה עוד שורה של חובות המוטלות על רשות מינהלית .90

ת על ות המוטלוחובההמשיבים מפרים את . לביטוח לאומי, הנושא בחובה ובאחריות, ושלוחיו(

המינהלית, כאשר הם מפעילים מנגנון החזרי תשלומים אשר אינו נגיש לעובדים הרשות 

נמנעים מלספק מידע אודות הקריטריונים לפיהם נקבע גובה החזר התשלומים  ;פלסטינים

נמנעים מליידע את העובדים אודות זכותם להשיב את  ;וטיב הטיפולים בגינם ניתן החזר

אינם  ;ם מעבירים את ההחזר לחשבונו של העובדאינ ;אינם משיבים את כל הסכום ;כספם

 . יהןואינם מאפשרים להשיג עלמנמקים את החלטותיהם; 

 בכל אלה מופרות חובת ההגינות, חובת השקיפות, החובה להשיב לבקשות ולנמק החלטות.  .91

"אינן מבוססות על באשר לחובותיה אלה של הרשות המינהלית מציין פרופ' אהרן ברק, כי הן   .92

חובות אלה מבוססות על ההנחה כי השלוח  .ל אינטרסים נוגדים שיש לאזן ביניהם ]...[הנחה ש

או המנהל או עובד הציבור מופקדים על אינטרס של אחר, וחייבים לקדם ולהבטיח אינטרס 

שיקול ברק אהרן " ).זה. ההגינות המתבקשת מהם אינה הגינות של יריב אלא הגינות של ידיד

  ((.1987) 475 דעת שיפוטי

כרמל  470/08רע"א  ראון )בכל דרכיהיתרה  החובה לנהוג בהגינותעל רשויות המדינה מוטלת  .93

(, פסקה ט' לפסק הדין(, 4.3.2010)פורסם בנבו,  משרד האוצר –התפלה בע"מ נ' מדינת ישראל 

(, פסקה 1998) 289( 1, פ"ד נב)קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר 164/97בג"ץ  ראווכלפי כל אדם )

ההתנהלות מושא עתירה זו, שבגינה רבים אינם מקבלים כלל את שהם זכאים לפסק הדין(.  22

 חוטאת לכך מראשיתה ועד סופה.לו בדין, או מקבלים רק חלק מזכאותם, 

( 3, פ"ד נט)יפו-אביב-אילן נ' עיריית תל 3751/03בג"ץ  ראו) לנהוג בשקיפותחובה על הרשויות  .94

אינו שקוף כלל; לא  2מנגנון השבת התשלומים שהעמידה המשיבה ((. 2004) 834-833, 817

ינתן החזר כספי; לא מפורסם ימפורסמים רשימת מקומות, טיפולים ותרופות שבעבורם 

לא מפורסמים נהלים לשליחת הקבלות והשבת  ;נקבעים סכומי ההשבההתעריפון על פיו 

בתגובה לבקשה אינו מפורט ואינו מגלה את הסיבה לסירוב להשבת  המענה שנמסרוהכסף; 

ה של השקיפות פוגע פגיעה ממשית ביכולתם של עובדים שנפגעו למצות העדר חלק מההוצאות.

 את זכויותיהם לטיפול ולשיקום, ומקשה עליהם להשיב את הוצאותיהם.

מענה שמתקבל . החלטותיהןאת חובה להשיב לפניות ולנמק ולבסוף, על הרשויות מוטלת  .95

לאחר חודשים ארוכים וללא כל פירוט ונימוק לשלילת אם מתקבל כלל, בצורת המחאה בלבד, 

  המוטלות על הרשות.אלה חלק מהקבלות או לתשלום נמוך יותר בגינן, מהווה הפרה של חובות 

בור להשיב כי על עובד צי ,קובע 1958-תשי"טה, (תיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקותלחוק  .96

 8996/04רע"א ; כרמיעניין  ראו) ימים לפניות שהוגשו אליו בכתב 45במענה מנומק בכתב תוך 

למעט חריגים מצומצמים ביותר ((. 2004) 21-20, 17( 5, פ"ד נט)שכטר נ' נציגות הבית המשותף

החובה לנמק את החלטותיה ולהעביר  מוטלתהקבועים בדין, על כל רשות מינהלית באשר היא 
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את הנימוקים למי שנפגע מן ההחלטה. הנמקתה של החלטה מנהלית היא תנאי מקדים 

  :להגשמתן של זכויות נוספות, כמו הזכות לשימוע או לערור על החלטה שפוגעת בזכויותיו

 2/79)בג"ץ  ".באין גילוי הנימוקים אין לעותר במה להיאחז: 'עם ספינקס אי אפשר להתווכח'"

 . ((1979) 513, 505( 1פ"ד לד), אל אסעד נ' שר הפנים

 סוף דבר

התנהלותם של המשיבים סותרת את הוראות חוק הביטוח הלאומי ואת תכליתן, אינה  .97

בשל כל  בסמכות, פוגעת בשורה של זכויות יסוד וחותרת תחת עקרונות יסוד של מינהל תקין.

אלה היא אינה כדין, ועל המשיב לפעול לאלתר לתיקון הדברים כמבוקש בסעדים שבראשית 

 עתירה זו.

לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש, ולאחר קבלת תשובת 

 המשיבים להפכו למוחלט. 

 2021 בפברואר 2
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 ב"כ העותרים


