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 בקשה דחופה למתן צו ביניים

שעובד בישראל  עובד פלסטינילמשיבים לאפשר לכל ית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו ביניים המורה ב

או שהעסקתו הושהתה  ואינו יכול להיכנס אליה בשל סגר שהוטל למניעת התפשטות נגיף הקורונה,

, בהתאם לוותק 2מקרן דמי המחלה שבניהול המשיבה  פיצוי בגין אבדן הכנסהלקבל  מגיפה זו, עקבותב

 ר. שצב

 18.3.2020מיום  3-1באה חלף זכות התגובה של העותרות להודעת המשיבים  אינהיובהר כי בקשה זו 

 .23.12.2019שטרם הוגשו, כאמור בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  5-4ולתגובות המשיבים 

 ההתפתחויות הדרמטיות בשל משבר נגיף הקורונה –הרקע לבקשה  .א

. לצד השפעותיו בפרט ימשק הישראלעולם כולו, ובימים אלה מתחולל משבר חסר תקדים בב .1

הבריאותיות של המשבר קיימות גם השלכותיו הכלכליות, בין היתר על מאות אלפי עובדים במשק 

בין העובדים הנפגעים מהמשבר גם עובדים . שמפוטרים או מוצאים לחופשות ללא תשלום

פלסטינים, תושבי הגדה המערבית, העובדים בישראל בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה, 

 .הסיעוד, המלונאות והבריאותהשירותים, 
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הבטחון, בתיאום עם הרשות הפלסטינית, על הטלת סגר על העיר בית  שרהורה  5.3.2020ביום  .2

 זה עודו נאכף. סגר על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה וסביבותיה, לחם שבשטחי הרשות

ומות עבודתו בישראל )או בשטחי אינו יכול לצאת אותה ולהגיע למקוסביבתה ואיש מתושבי העיר 

פלסטינים מאזור בית לחם עובדים  8,700-הרשות(. על פי הערכות שפורסמו בתקשורת, כ

 .1בישראל

. 12.3.2020בשל חג פורים, שנמשך עד ליום  ,החל סגר על כל שטחי הגדה המערבית 8.3.2020ביום  .3

עם סיום החג הוסר הסגר, אך במסגרת הצעדים שננקטו לצמצום התפשטות נגיף הקורונה הוחלט 

ומעלה, בין היתר על מנת למנוע סיכון  50פלסטינים בני  עובדיםשל לישראל למנוע את כניסתם 

נעיר, כי להערכתנו  .2עובדים 10,000-לפי הערכות שפורסמו בתקשורת, מדובר בכ בריאותי עבורם.

, דהיינו אותם עובדים אשר בגינם הופרשו העובדים בישראל הם מוותיקיזה ים אעובדים בטווח גיל

 לאורך עשורים כספים שנועדו להיות חלף שכר בתקופת מחלה.

מעבר של עובדים פלסטינים בין ישראל לבין שטחי הרשות, מתוך כוונה  הוחלט לצמצם זאתלצד  .4

הוגבלה כניסתם של עובדים  18.3.2020למנוע התפשטות הנגיף בכל אחד מאזורים אלו. החל מיום 

עובדים ביתר הענפים, . בלבד פלסטינים לשטחי ישראל לענפי הבניין, החקלאות, הסיעוד והבריאות

לקבל הודעות  לוהח ובמקביל ;כגון ענף המלונאות, אינם יכולים עוד להגיע למקומות עבודתם

 יקיהם על פיטוריהם או הוצאתם לחל"ת עקב קריסת המשק.ממעס

לישראל,  ושלא מאזור בית לחם( 50גם בענפים בהם עדיין מותרת כניסת עובדים )מתחת לגיל  .5

חודשיים הקרובים. הלנתם -ם לשטחי הרשות בחודשהעובדי הותנה באיסור חזרת המשך העבודה

ותר ה, בעת כתיבת שורות אלה הבריאותבישראל הוטלה על מעסיקיהם; ובהתאם להוראות משרד 

 .3להם לצאת ממקום "מגוריהם" רק לאתר העבודה וחזרה. חלקם הולנו באתרי הבנייה עצמם

, לא וישוב לשטחי הרשות חרף ההוראה האמורהלהבנת העותרות, עובד שיעבוד וילון בישראל 

 עוד להמשיך לעבוד בישראל עד לסוף המשבר. יוכל

נאלצו לבחור בין מעבר להתגורר בישראל תוך נטישת משפחותיהם  במצב זה, עשרות אלפים

לתקופה לא ידועה, עת מגיפה משתוללת, וצמצום חייהם למרחב שבין אתר עבודתם לאכסניה שבו 

ילונו )ככל שאכן יופנו בכלל לאכסניה(; לבין הצטרפות למעגל האבטלה ההולך וגדל, שאינו נהנה 

 מרשת תמיכה סוציאלית כלשהי.

לא תימשך העסקת עובדי הבניין יתכן שו אחרת, אין מנוס מלהעריך כי בטווח זמנים קרוב, כך א

בישראל, ובכללם העובדים הפלסטינים, וגם מי שהותר להם להיכנס לישראל בתנאי לינה כיום, 

 יורחקו בחזרה לגדה או יישארו בישראל בלא פרנסה לפרק זמן לא ידוע.

ימים, לשם מניעת  14טינית סגר על תושביה, למשך הטילה הרשות הפלס 22.3.2020ביום  .6

 כל עובד המצוי בשטחי הרשות, אינו יכול להיכנס עוד לישראל. כעת התפשטות נגיף הקורונה.

התפתחויות אלו הותירו עשרות אלפי אנשים ללא מקור פרנסה בחודשים הקרובים. מדובר במי  .7

ללא זכאות לדמי אבטלה )פלסטינים  וכעת נותרושמלכתחילה עבדו בשכר נמוך בעבודות קשות, 

                                                 
 .13.3.2020", "הארץ", כיצד לטפל בחולה הראשון בעזה? ישראל נערכת להתפשטות הקורונה ברצועה ובגדההגר שיזף, " 1
  .16.3.2020", "הארץ", הקורונה מראה שאוכלוסיות המתנחלים והפלסטינים אינן נפרדות זו מזוהגר שיזף, " 2
 .19.3.2020גל ברגר, "ישנים ברחובות: התנאים של הפלסטינים שנדרשו להישאר בישראל", "כאן חדשות",  3

https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8672830
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8672830
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8679205
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תושבי הגדה המערבית אינם מוגדרים כ"תושבים" לצורך חוק ביטוח לאומי ]נוסח משולב[, 

 , ואינם מבוטחים אלא בענף תאונות עבודה( וללא רשת תמיכה סוציאלית.1995-תשנ"ה

ים על מנת לסבר את האוזן, יביאו העותרים מספר מקרים המדגימים את מצבם של העובד .8

. בהינתן מצב החירום לא עקב הנסיבות המתוארות לעיל הפלסטינים שנותרו ללא מקור פרנסה

יובאו כפי שסופרו על ידם למר ניתן היה לגבות מהם תצהירים בדרך המלך, ועל כן סיפוריהם 

)ככל שיהיה צורך, העותרת תבקש להגיש בהמשך ולו את  1עבדאלחלים דארי, עובד העותרת 

ר אסף דארי, שבשל נסיבות החירום לא ניתן היה לגבות גם תצהיר ממנו( ועל ידי מתצהירו של מר 

)מצ"ב תצהירו של מר אדיב, בו הוא מצהיר על המידע שנמסר  אדיב, עובד בארגון העובדים "מען"

 לו במספר שיחות שערך כפי שהובא לו בידי העובדים עמם שוחח(.

 ליום. ₪  300ומשתכר  2010, תושב שכם, עובד בישראל בענף הבנייה מאז שנת פאדי קדוש

, עקב כך הלך לרופא ילדים. לפני כשבועיים החל לסבול מכאבי גב 4-, נשוי ואב ל40פאדי בן 

וקיבל אישור מחלה למשך שלושה שבועות. פאדי נתן את האישור למעסיקו ומחכה לראות 

בזמן זה ובעודו בביתו, נמסר לו וליתר העובדים על ידי את יקבל דמי מחלה על תקופה זו. 

 40 –המעסיק, שאם הם רוצים להמשיך לעבוד בישראל עליהם ללון בה וכי הם יוכלו ללון 

פאדי פוחד מאד ממה שיקרה לאחר שיסתיימו  פאדי ורוב העובדים סירבו לכך.במחסן.  –איש 

שהוא ומשפחתו ידרדרו למצב קשה  ימי המחלה, ככל שבכלל יקבל עבורם דמי מחלה, וחושש

 מאד בהיעדר הכנסה.

 עובד בישראל בענף  .. עיסא נשוי ואב לחמישה ילדים51 בן'נין, בג מתגורר, מתאני עיסא

 עיסאו, שלו נשלל אישור העבודה 23.3.2020ליום. ביום ₪  280שנים ומקבל  25החקלאות מזה 

שמעסיקו דרש תנאי להמשך העסקתו מניח שהדבר קשור לכך שסירב ללון באתר העבודה כפי 

 יוכל וכיצד לעשות מה יודע ואינו, במחלה להידבק מחשש מהבית יוצא לא הוא כיוםבישראל. 

 .משפחתו את לפרנס

 נשוי ואב לשבעה ילדים, אחד מהם עם נכות בגובה 43, המתגורר באזור ג'נין, בן חטיב תמין ,

עובד בישראל בענף הבניין מזה שש שנים. עקב משבר הקורונה, תמין נדרש  . תמין100%

לבחור בין שתי אפשרויות: להישאר ללא עבודה שתאפשר את פרנסת המשפחה; או להיכנס 

לישראל וללון בה תוך הותרת אשתו וילדיו לבדם. תמין חשש להשאיר את אשתו וילדיו, 

 –א הסכים ל"סידור" הלינה שהציע לו מעסיקו במיוחד בנו הנכה, לבד במצב הנוכחי, ואף ל

באתר העבודה.  עקב כך איים עליו מעסיקו לפטרו ואישור העבודה שלו נשלל. כיום תמין אינו 

 עובד, והוא חרד לו ולמשפחתו בהיעדר מקור הכנסה במצב הנוכחי.

 שני לואב  , נשוי32 בן יוסףאיזור שכם. בכפר עקרבא מתגורר ב יוסף עדוואן חאפז ח'טיב

אביו חולה לב  .. בנוסף לפרנסת המשפחה, יוסף גם עוזר להוריו שגרים סמוך אליוילדים

עבד כטבח ראשי בבית מלון ולפני כן יוסף האחרונות בשלוש השנים . וסכרת ועבר צינתור

מעסיקיו "עצרו הכל"  – 15.3.2020הועסק במשך שנתיים במפעל. הוא אינו עובד מאז יום 

 ("תחלחופשה ללא תשלום )על  הודעה קיבל 25.3 יוםאך ב ,בלשכת העבודהואמרו לו שיבררו 

 לאהוא שכ עכשיו לו לסייעמודאג מאד משום שאין מי שיכול  יוסף. מוגבלת בלתי לתקופה

 . , והוא אינו יודע כיצד יוכל לפרנס את הוריו, אשתו וילדיומשכורת יקבל
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 נשוי ואב 31באזור רמאללה. מועתסם בן  מתגורר בביתוניה מועתסם טאלב מחמוד ג'אבר ,

המשפחה מתגוררת בשכירות. בשש השנים האחרונות עבד כפועל במפעל  .לשלושה ילדים

שעות ביום שלא השתקפו בתלוש השכר.  14-ל 12לשעה, בין ₪  23בירושלים בשכר נמוך של 

תנאי להמשך עקב משבר הקורונה נמסר לו ש₪.  5,000שעות עבור  300-בחודש ממוצע עבד כ

עבודתו הוא שיסכים ללון במפעל, ואם יסרב יופסק היתר הכניסה. מועתסם סירב בגלל 

שחשש להשאיר את משפחתו לבד וגם ידע שלא יוכל לשוב אליהם אם ירצה בגלל השבתת 

משפחה ל התחבורה הציבורית עקב העוצר שהטילה הרשות הפלסטינית בשטחי הגדה. כעת

לקחת יהיה עליו כדי להסתדר והכנסתו של מועתסם מלכלו עצמם כהם  .אין מקור פרנסה כלל

 הלוואות מקרובי משפחה.

 נשוי 64בן  עסאם. שבאזור בית לחם תושב בית סאחורהוא  אטרש-עסאם עיסא אליאס אל ,

במשך שנים  עבדעסאם . , מפרנס את רעייתו ואת בתוואב לילדים מבוגרים שנשואים גם הם

יש לו אישור כניסה תקף עובד אצל אותו מעסיק.  2016אז יולי בישראל בבניין ובתעשיה, ומ

 ,מאז הסגר שהוטל על בית סאחור בראשית מרץלא שא .מעוניין שיחזור לעבודמעסיקו ו

וגם מסיבה זו אינו יכול להיכנס  50, וממילא הוא מעל גיל מנוע מיציאה לעבודה עסאם

חודש מרץ ולא יודע מה יעשה  הוא לא עבד כמעט כל .עסאם חושש מאד לעתידו. לישראל

כשיגיע חודש אפריל. לעסאם אין חשבון בנק, הוא תמיד חי מהמשכורת ואין לו חסכונות. 

עסאם חרד מאד מפני שאין למשפחתו יכולת לשרוד ללא העבודה, ואין סיוע מהרשויות למי 

משום שמניחים  הוא אינו מקבל דבר מחלוקת האוכל והסיוע בבית סאחור –שעובד בישראל 

 שזה לא נכון., אף על פי מסתדרושהוא, שעובד בישראל 

 עובד בחברת הוא ילדים.  6-ואב לנשוי  ,39 . מוחמד בןתושב יטא הוא מוחמד עאיש ראשד

במהלך תקופה  שמונה שנים.משך סה"כ וב, ולפני כן עבד בחברות אחרות, 2016בניה מאז מאי 

מחלה ממדור התשלומים. בשבוע האחרון הוא נמצא  לא קיבל דמיזו מוחמד חלה אבל מעולם 

דר לו ולחבריו מגורים במקום מסודר ומכובד אבל הוא יס המעסיק .בעבודה באזור באר שבע

במציאות  תומשפחושהוא נוטש את  ,שהוא בעבודה כרגעכך מרגיש שהוא מסכן את עצמו ב

מאשר לצאת  מונים עשרות עם אשתו וילדיו היה מעדיף להשאר בביתמוחמד מסובכת זו. 

או  2,000-כ, והיה עושה זאת אם היה מקבל אפילו שליש מהשכר שלו )דהיינו לחודש לעבודה

 14מוחמד פוחד שלאחר שיחזור מישראל יצטרך גם להיות בבידוד בשטחי הרשות (. ₪ 2,500

 עוד חצי חודש בלי שכר. יש סיבה אחת הוא פירוש הדבריום, לפי הודעת הרשות הפלסטינית, ו

יעבוד לא יהיה למשפחתו  אאם לשהחשש  – שבגללה הוא מסתכן ויוצא לעבודה בתנאים האלו

 ממה לחיות.

על עומק הפגיעה שחווים עובדים ועצמאיים בימים אלו ניתן ללמוד מהצעדים שנקטו הרשויות  .9

כשאלפי עובדים נדרשו  ,2.2.2020ביום  עוד בתחילת המשבר, .ישראליםבישראל להגנה על עובדים 

( )הוראות למעסיק של עובד 2019פורסם צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש לשהות בבידוד, 

 ואוסר לעבודה בבידוד עובד של הגעתו את לדרוש מעסיקים על האוסר, 2020-בבידוד בית(, תש"ף

דמי מחלה,  יום הוצאה תעודת מחלה גורפת לעובדים השוהים בבידוד לפי חוק באותו .לפטרו

בכפוף  בבידוד שהותו עבור מחלה דמי לקבל בבידוד השוהה עובד לכל המאפשרת, 1976-תשל"ו

בהמשך, ועם קריסתם של ענפי התיירות, המלונאות והתעופה ופיטוריהם  למכסת הימים שצבר.
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הגמישו הרשויות את התנאים והדרישות גם או הוצאתם לחופשה ללא תשלום של אלפי עובדים, 

 .הפרוצדוראליות לקבלת דמי אבטלה

פניית העותרות למשיבים לניצול הסכום שנצבר בקרן דמי המחלה לשיפוי העובדים הנפגעים  .ב

 מהמשבר

 2במשיבה  מת"שת ע"י בקרן דמי המחלה המנוהלכאמור בעתירה, במשך עשרות שנים הצטברו  .10

סכומי כסף אדירים, שמעסיקים שילמו כביטוח דמי מחלה עבור עובדיהם הפלסטינים, ושלא 

כפי שנמסרו בתגובתם  ,. לפי הערכות המשיביםהקרןהועברו לעובדים בשל פגמים באופן ניהול 

מדובר בנתון שגוי, )העותרות סבורות כי  מליון ש"ח 515-כ, מדובר בסכום של 13.11.2019מיום 

, אולם 22.12.2019על ידי העותרות ביום התבקש  השצירופאמור בעמדת הסתדרות העובדים כ

 הדבר אינו דורש הכרעה במסגרת בקשה זו(.

למטרות של בריאות ביקשו העותרות כי הסכומים שנצברו בקרן יועברו " כארבע שניםכבר לפני  .11

, נספח י"ג 13.4.2016העותרות למשיבים מיום  לפניית)ג( 9" )סעיף עובדים פלסטינים ורווחתם

סעדים, האחרון שבהם מבקש לחלק כספים אלו  9לעתירה(. בהמשך לכך הוגשה העתירה דנן ובה 

 ."למטרות ייעודיות לרווחתם ובריאותם של העובדים הפלסטינים"

 נצברומתוך הסכום האמור  מליון ש"ח 218-, כ13.11.2019תם מיום בתגוב לפי נתוני המשיבים .12

בענפי החקלאות, התעשייה, השירותים, המלונאות  "עדיין "עובדים פעיליםהם עבור עובדים ש

בהודעת  .העסקתו תקופת לפי עובד כל עבור הפרשותה יקףה בדבר המידע למשיבים והבניין.

 לעובדים המחלה דמי לכיסוי וייועד בקרן יישאר זה כסף כי ,הובהר 18.3.2020המדינה מיום 

ועל כך יגיבו העותרות בנפרד, בהתאם לזכותן לפי החלטת בית המשפט הנכבד  – בקרן המבוטחים

 .23.12.2019מיום 

בגין עובדים ש"אינם פעילים" עוד,  הנצבר, המשיביםלפי הערכות  מליון ש"ח 297-יתרת הסכום, כ .13

דהיינו, מדובר בכסף שלא יכול להגיע עוד לידי העובדים בין שנפטרו, שסיימו לעבוד בישראל וכו'. 

עתידו  לו נוהלה כראוי.מהקרן הגם שאין ספק כי לפחות חלקם היו זכאים לקבלו  –שבגינם שולם 

בהודעת המשיבים מיום . שהוקם בעקבות העתירה משרדי-ןשל סכום זה נדון בפני צוות בי

י הצוות, לכאורה לטובת ציבור העובדים פורטו שימושים שונים שנשקלו אז ביד 28.6.2018

 התנגדו העותרות לשימושים האמורים והסבירו 4.7.2018בתגובת העותרות מיום הפלסטינים; 

 מדוע אין מדובר בייעודים המיטיבים עם העובדים הפלסטינים.

המלצות הצוות טרם נמסרו, להבנת העותרות, בשל פיזור הכנסת והמתנת המשיבים להקמת 

רואים לא משיבים למעשה המאז חלפה למעלה משנה, במהלכה התברר כי אלא שה. ממשלה חדש

מליון ש"ח  218לעניין זה נפנה לניסיון המשיבים להעביר  –כל בעיה בקבלת החלטות כאמור 

בהודעתם מיום  כעתהמשיבים נסוגו ממנה שמהסכום שנצבר בקרן לידי המעסיקים, החלטה 

 הערות בית המשפט הנכבד.עותרות והצו שניתן לבקשת העקב  18.3.2020

וביקשה להורות על  12.3.2020נוכח המשבר המתחולל במשק פנתה ב"כ העותרות למשיבים ביום  .14

הבטחת שכרם וזכויותיהם הנלוות של העובדים הפלסטינים אשר קרן לצורך השימוש בכספי 

כי בהיעדר מענה, תעשה פנייה לבית המשפט  בפנייה צויין צפויים להיפגע מהמשבר המתחולל.

 הנכבד בנושא במסגרת העתירה.
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 .1מב/ומסומן  ףמצור 12.3.2020העתק פניית ב"כ העותרות מיום 

ת ושוחחה ב"כ העותר 18.3.2020ביום  ובה בכתב.עד למועד כתיבת שורות אלה לא נמסרה תש .15

ם לאור עומס רב המוטל על טלפונית עם ב"כ המשיבים, אשר הודיעה כי הפניה נתקבלה אול

 .לפיכך מוגשת בקשה זוקרובה. ן צפי להתפנות לשקילתה בעת ההמשיבים בימים אלה, אי

פנו העותרות ועמותת רופאים לזכויות אדם בישראל, לשר העבודה,  23.3.2020ביום כי  ,עוד נציין .16

הרווחה והשירותים החברתיים, לשר הבריאות, לשר הביטחון ולמתאם פעולות הממשלה בשטחים 

בבקשה להסדיר ולפקח על תנאי הלנתם והעסקתם של העובדים הפלסטינים שממשיכים לעבוד 

במכתב האמור הוזכרה ורם בעת שהותם בישראל. בישראל בעת הזו, ולהסדיר ביטוח הבריאות עב

 .12.3.2020פניית העותרות מיום 

מצורף ומסומן  23.3.2020רופאים לזכויות אדם בישראל מיום  העתק פניית העותרות ועמותת

   .2מב/

 נימוקי הבקשה .ג

במכלול הנסיבות המתואר לעיל, יש להקצות את הכסף שנצבר בקרן או חלקו להגנה על העובדים  .17

, משבר הקורונהעילים כיום, שנתוניהם מצויים אצל המשיבים, מפני הפגיעה בפרנסתם נוכח הפ

 המבוקש בעתירה.בעניין זה וזאת בהתאם לסעד 

כאמור, ייעוד הכספים למטרות הגנה על בריאותם ורווחתם של העובדים הפלסטינים התבקש כבר  .18

הדברים סעד זה לא התייחס לפני כארבע שנים והוא אחד הסעדים הבולטים בעתירה. מטבע 

למשבר הקורונה הנוכחי, אולם זאת משום שהעתירה הוגשה כבר פני למעלה משלוש במדוייק 

אף  – כהונתה הנשמכת של ממשלת מעברשנים כשמאז הדיון בה מעוכב לבקשת המשיבים בשל 

העברת  על ההחלטמקבלת מניעה  זו כל הם לא רואים בתקופהשמאז דעתם שהם עצמם גילו על פי 

 הכסף לידי המעסיקים.

העותרות והמשיבים אינם חלוקים על כך שמדובר בכסף ששולם עבור העובדים, למטרות  .19

רווחתם של העובדים. יש לעשות בו שימוש לצורך תשלום דמי מחלה או לצורך סוציאליות, וכי 

לא נמסרו , ככל שגובשו, )הנוגעות להבנת העותרות רק לחלק מן הסכום שנצבר( המלצות הצוות

אי אפשר עדיין לממשלה ואין יודע מתי יימסרו, וממילא להבנת העותרות הצוות סיים את תפקידו ו

 לדון במסגרתו בהתפתחות האקוטית הנוכחית.

על  משמעותימדובר במשבר דרמטי, שכפי שניתן לראות ביחס לעובדים ישראלים, משפיע באופן  .20

במצב חירום אקוטי הדורש תגובה . מדובר יכולתם של עובדים לשרוד את החודשים הקרובים

אבטלה, שבמשך  מיידית להגנה על העובדים החלשים במשק, במיוחד אלו שאינם זכאים לדמי

מחלה למרות שאין ספק שחלו ונפצעו ונפגעו בענפים המסוכנים במשק, ושאין שנים לא קיבלו דמי 

 2.2.2020לית שהוצאה ביום חולק שלפחות חלקם היו זכאים לדמי מחלה תחת תעודת המחלה הכל

 (.סגר צבאי בשטחי הרשות הפלסטינית לו היו מתגוררים בישראל )אך תחת זאת מצויים תחת

, לאחר הטלת הסגר להיכנס לישראליכלו מהעובדים הפלסטינים  פורמאלית רביםיובהר, כי אף ש .21

 ת להתקייםותנה בכך שלא יוכלו לשוב לשטחי הרשות למשך תקופה. אכן, בהיעדר יכולההדבר 

 לנטוש את משפחותיהם בעת קשה זו ולעבור לתקופה לא ידועה היו עובדים שנאלצו, ללא עבודה
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אחרים בחרו להישאר עם לשטחי ישראל בכפוף למגבלות התנועה והמגורים שיוטלו עליהם בה. 

, אז הטילה הרשות הפלסטינית עוצר בשטחיה, אינם יכולים 22.3.2020משפחותיהם, והחל מיום 

   ד להיכנס לישראל.עו

נתבקשו סעדים הנוגעים כולם לתפעול הכספים שהופקדו בקופת נוסיף ונציין זאת: בעתירה  .22

הכלולות בקרנות  המשיבים לצורך ביטוח מחלה, לטובת יעדם המקורי. בין היתר, הודגמו תניות

דמי מחלה אותנטיות, אשר אינן רק תשלום דמי מחלה כחוק, אלא מהוות ביטוח משלים. 

לאובדן כושר עבודה, ושעה שנכתבו הדברים איש לא שיער  ,למשל ,הדוגמאות שהובאו בעתירה נגעו

 –כגון קרן עמיתים  –שנגיע לפתחה של מגיפה. כעת, ראוי להוסיף כי בכמה מקרנות דמי המחלה 

שהעסקתו הסתיימה, עד לחודשיים או שלושה לאחר  לאחרקיים ביטוח מיוחד לעובד שפוטר וחלה 

תום ההעסקה. הדברים נאמרים כדי להדגים כי מחויבות קרנות דמי מחלה לעובדים המבוטחים 

ף, כי בהן, מתקיימת בקרנות אחרות גם לאחר שההעסקה הסתיימה בפיטורים או התפטרות. נוסי

במשך המשיבים ראוי לפרש לחובת המשיבים ולזכות העובדים את היעדר תקנון לקרן שניהלו 

 עשורים. בוודאי, שעה שהפגיעה בעובדים לאורך השנים הללו היתה ניכרת ומוכחת.

לאפשר למשיבים צו ביניים המורה ייתן הנסיבות האמורות, מבוקש כי בית המשפט הנכבד במכלול  .23

י שעובד בישראל ואינו יכול להיכנס אליה בשל סגר שהוטל למניעת התפשטות לכל עובד פלסטינ

נגיף הקורונה, או שהעסקתו הושהתה בעקבות מגיפה זו, לקבל פיצוי בגין אבדן הכנסה מקרן דמי 

יצויין כי העותרות סבורות עוד שכסף שנצבר , בהתאם לוותק שצבר. 2המחלה שבניהול המשיבה 

  העובדים, צריך להיות מתועל גם הוא למי שנפגעו מהמצב הנוכחי. בקרן ואמור לשמש לרווחת

סבורות שסיכויי העתירה גבוהים ומאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת מתן הצו.  העותרות .24

מודעות לכך שמדובר בצו עשה, וכי הלכה היא שצו כזה יינתן אך במקרים חריגים; עם  העותרות

כך למשל, . מאותם מקריםת החריגות, ענייננו הוא אחד העותרות סבורות כי בהינתן הנסיבוזאת, 

פסק דינה ) עמדה פגיעה בזכויות סוציאליותבית המשפט הנכבד הורה על מתן צו עשה כשעל הפרק 

)מיום  סקסאן קרואנט נ' משרד הפנים 10948/08ם "ברבשל כבוד השופטת )כתוארה אז( נאור 

30.12.2008 .)) 

_____________ ______________ 

 אלעד כהנא, עו"ד מיכל תג'ר, עו"ד


