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עד לרגע זה לא הודיע המוסד לביטוח עם זאת, נדון. במזה למעלה מחודש אנו מתכתבות עמכם  .1

 לאומי מה הצפי לחזרת הוועדות לפעולה. 

כי ההחלטה על כך ובין היתר הצבענו  טענותינו בפירוט את פרשנו 5.4.2020יום במכתבנו מ .2

ידכם לדחות באופן גורף את כלל ועדות הערר לזמן בלתי מוגבל התקבלה בחוסר -עלשהתקבלה 

בהיותה פוגעת  כן שמדובר בהחלטה לא סבירה ולא מידתית, בניגוד לחוק ולתכליותיו וסמכות

 .בזכויות אדם

, 1.5.20-לפעול סביב ה ועדות יחזרווהכי יתכן שבשיחה הטלפונית מסרת לנו  5.4.2020 יוםב .3

חלק מהשיקולים שהנחו כי  גם, . בכתב השבתםלתחילת החזרה לשגרה במשק המשוערמועד ה

שכן מרביתם מגויסים למתכונת החירום במערכת  ,כי אין פוסקים זמיניםהיו  בהחלטה אתכם

 הבריאות. 

באף אחת מתשובתכם לא הצבעתם על מקור סמכות המאפשר לכם לדחות את מכל מקום,  .4

 מוגבל. עדות לזמן בלתיוקיומן של הו

, אשר הופכים את חוסר סבירותה של החלטתכם לקיצוני ביתר שאתמאז חלו שינויים רבים  .5

 :בהם למשל

 .שורה רחבה של הקלות במשק כולו לתוקף ונכנס 26.4.2020ביום  -

, כך ובתי החולים בפרטכולה  במערכת הבריאותשורה של הקלות  צפויה 3.5.2020ביום  -

 ומרפאות חוץ, בדיקות הדמיה וכו' חוזרים לשגרה., מכונים שגם רפואה לא דחופה

 אנשים בחדר. 8ו פגישות של עד במקומות העבודה הותר -

לרשימת  ועדות רפואיותערעורים על החלטות החליטה על הוספת הנהלת בתי המשפט  -

תי המשפט מיום הנושאים שידונו בבתי הדין האזוריים לעבודה )ר' מכתבו של מנהל ב

גידול בפעילות בתי המשפט "בנושא  ,לעו"ד אבי חימי, יו"ר לשכת עורכי הדין 22.4.2020

 .("תחת משבר קורונה

פוגעת פגיעה קשה ובלתי מידתית לאור שינוי הנסיבות, על רקע זה, הותרת החלטתכם על כנה  .6

 בזכויות חוקתיות של המבוטחים.

על  ,להחזרת דיוני ועדות העררשקבעתם את לוח הזמנים בהקדם , נבקש לקבל על רקע האמור לעיל

 מנת לשקול המשך צעדינו.



 
 

 
 

 ,ת חג שמחבברכ

 משכית בנדל, עו"ד רעות כהן, עו"ד 

 ראש תחום קיום בכבוד    הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי

 האגודה לזכויות האזרח בישראל הפקולטה למשפטים, אוני' חיפה
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