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 של המשיבים לעתירה.גובות המקדמיות לתאת תגובתם 

  מבוא

זכויותיהם של העובדים הפלסטינים ב הפוגעת המשיבים של בהתנהלותםניינה של עתירה זו ע .1

, ולפרטיות לקניין, לשוויוןשנפגעו בתאונות עבודה בישראל ובהתנחלויות, לבריאות, לכבוד, 

שנפגעו עובדים אחרים בישראל לאחר  לעומתובהפלייתם הקשה והמתמשכת של עובדים אלה 

שפורט בעתירה, עובדים פלסטינים הם העובדים היחידים בישראל שאינם  כפיבעבודה. 

מקבלים גמלאות בעין מרגע הפגיעה בתאונה, אלא רק בדיעבד, לאחר ההכרה בהם כנפגעי 
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 שבתהל והקפקאי הסבוךבמנגנון  גםעתירה עוסקת התאונות עבודה, וגם זאת בערבון מוגבל; 

. מנגנון זה, כפי תאונהאשר נפגעו ב פלסטיניםלעובדים  רפואיים טיפולים עבור ההוצאות

מניעת טיפול  שתוצאתםוהוא רצוף מהמורות וקשיים,  עובדים, אינו מונגש לבעתירה שפורט

רפואי הלכה למעשה. העתירה מבקשת להסיר את הקשיים והחסמים שמערימים המשיבים 

 .בעבודתם שנפגעווהשיקום של עובדים פלסטינים  הריפויבפני 

)א( לחוק 86( המעוגנת בסעיף המשיב)להלן:  1המשיב  שלמנוגד לחובתו  ההסדר מושא העתירה .2

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

זכותו של עובד שנפגע בעבודה לגמלה בעין בעבור ריפוי, החלמה ושיקום רפואי. מטרתן של את 

בסמוך  שהוא זקוק לו רפואיהטיפול את ההגמלאות בעין היא לאפשר לנפגע בתאונת עבודה 

. לא בכדי אין כל התניה בלשון הסעיף ב"הכרה" על מנת שהשיקום יהיה מיטבילפגיעה, 

, ואילו הטיפולים הנדרשים דחופים הם, ההכרה מטבעו אורך זמן בתאונה. זאת משום שהליך

 .וצריכים להינתן מייד לאחר הפציעה

להורות  בעתירהמתבקש בית המשפט הנכבד העובדים הפלסטינים  בזכויותבשל הפגיעה הקשה  .3

ממן לעובדים פלסטינים את הטיפול רפואי והשיקום ל: שבדין חובותיהם את מלאלמשיבים ל

הנדרשים להם, מרגע פציעתם בעבודה ובכפוף להצגת ראשית ראיה כי התאונה אירעה בעבודה, 

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות  עודולא רק אחרי ההכרה בפגיעתם כתאונת עבודה. 

 .תכליתו ואת וייעוד את יימלא כי ולהבטיח, התשלומים מערך את להנגישלמשיבים 

 ,ההסדר מושא העתירה אחריות עלבל מסרבים לקללו כי ה ,מתגובות המשיבים לעתירה עולה .4

, וסבורים כי אין בסמכותם לרפא את בשלושנגרמת  הפגיעה בעובדים הפלסטינים ועל

הסמכות לפי חוק לקבוע הסדרים לתשלום כי  ,זו נוגדת את העובדה הטענהמפלה.  םהתנהלות

 ולו בלבד.למשיב עבור טיפולים הנדרשים בעקבות פגיעה בעבודה בישראל נתונה 

 הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להתייצב בהליך ותגובתו

מהם והלאה, סברו העותרות, כי ראוי  –בתגובותיהם כולן  –לאור גלגול האחריות מן המשיבים  .5

שהיועץ המשפטי לממשלה יתייצב הליך ויסייע לייעל את הדיון בעתירה. ממשלת ישראל על 

זרועותיה השונות אחת היא, ותפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, במקרים מתאימים שבהם 

ות של סמכות רשות מטילה אחריות על אחרת, לסייע בידי זרועות לתכלל עמדה משפטית בשאל

ביקשו העותרות, כי בית המשפט הנכבד יורה על  14.6.2021ואחריות משפטית. משום כך, ביום 

קבע השופט מזוז,  14.6.2021צירוף היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה. בהחלטתו מיום 

 בעתירה זו, לפי נוסחה, אין מבוקש סעד נגד היועץ המשפטי לממשלה והוא אינו בגדר משיבכי "

", וכי העותרות יכולות לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש ממנו להתייצב ולהביע את נדרש

 עמדתו. 

ליועץ המשפטי לממשלה וביקשו כי ישקול להתייצב  16.6.2021ביום פנו משום כך, העותרות  .6

מתגובותיהם המקדימות של המשיבים לעתירה עולה, כי אף ש ,עמדו על כךיתן בפני .הליךב

אינו מוכן ליטול אחריות לפגיעות הקשות שנגרמות בשל ההסדר מושא העתירה, ואף אחד מהם 

הנושא כי  ,הדגישו העותרות אחד מהם אינו סבור שבסמכותו או ביכולתו לרפא פגיעות אלה.
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 וכי בו עוסקת העתירה הינו נושא עקרוני, הנוגע לזכויות יסוד של החלשים שבעובדים בישראל

השיב  14.11.2021ביום  .אשר כרוכים בהם זכות ציבורית ועניין ציבורי ודאי מן הנושאיםוזהו ב

 היועץ המשפטי לממשלה, כי "אין המדובר במקרה המצריך את התייצבותו". 

 10ע/פניית העותרות ליועץ המשפטי לממשלה מצורפת ומסומנת נספח 

 11ע/תשובת היועץ הממשלתי לממשלה מצורפת ומסומנת נספח 

 .3-ו 2 המשיבים לתגובות לכך ובהמשך המשיב לתגובתלהלן  נתייחסה על רקע דברים אל .7

נודע לעותרות, בעקבות פניות ממהגרי עבודה בבחינת עדכון, נוסיף כי מאז הוגשה העתירה  .8

דיניות קופת חולים כללית בהקשר למימון הטיפולים הנובעים מתאונת מכי  נפגעי תאונות,

 התחשבנות בדיעבד עם המשיב  במידה והעובדים הוכרו(,עבודה למהגרי עבודה עד להכרה )תוך 

מנהלת תכתובת בחודשים החולפים עם הגורמים  1. העותרת שונתה בחודשים החולפים

האמונים על הנושא, ונכון לנקודת הזמן הנוכחית הודע לה כי משרד הבריאות "שיח משותף" 

 עם כלל הגורמים לבחינת פתרונות לבעיה. 

 12/עצורפת ומסומנת הפנייה בנושא זה מ

 13ע/מענה משרד הבריאות בדוא"ל מצורף ומסומן 

 המשיב לתגובת

את העניין מושא  להסדירהמשיב  של וחובתו סמכותוהביטוח הלאומי  חוקפי  עלשעל פי  אף .9

 תובתגוב(, הוא אינו רואה לעשות כן. סדרהשבהעתירה )ומכאן, לתקן גם את הפגמים 

 . לגופהוכי יש לדחות את העתירה על הסף  ,המשיב טען, 4.5.2021המקדמית לעתירה מיום 

 הסףטענות  לעניין

העתירה צריכה להיות מופנית כלפי שר רלוונטי. לשיטתו,  משיבשל  פולאי צירומשיב טוען ה .10

הבריאות, וזאת משום שהוא האמון על שירותי הבריאות וכן משום שנציגי משרד הבריאות 

א מושאשר בה נקבע הסדר התשלומים  ,עדה הבינמשרדיתוהשתתפו בוונציגי משרד האוצר 

שיש בכוחו לחייב את שר הבריאות כלשהו, ואולם, המשיב לא הצביע על מקור סמכות העתירה. 

   .מושא העתירהבעניין לקבוע הסדר 

, פנו העותרות 23.6.2020 יוםובתזכורת מ 23.2.2020הגשתה, ביום  טרםשמפורט בעתירה,  כפי .11

, שיפעל(, על מנת לממשלה המשפטי וליועץ הפנים שרשר הבריאות )ושלחו העתקים גם לל גם

פתרון שה. בפניה עמדו העותרות על כך העתירה מושא לענייןפתרון  לגיבוש, שביכולתו ככל

קיום חובתו של המוסד לביטוח לאומי לשלם בלחוק הביטוח הלאומי ו 86אמנם בסעיף  טמון

, הבריאותשר  התבקש, מחויבותו את לקיים ממאן, כיוון שהמוסד לביטוח ואולםגמלאות בעין. 

 ולנסות התערב, לבישראל הבריאות שירותיועל  הבריאותהבכיר האמון על  הממשלתי כגורם

הבריאות בחר שלא להשיב ולא לפעול, שמא  שרתקן את העוול שנגרם. לחלופית  דרך למצוא

נותרה ברירה אלא  לאכך,  משוםנו מוסמך לעשות כן. לא מצא עניין או סבר שאינו יכול או אי
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זו אינה מופנית אלא כלפי הגורמים הרלוונטיים לה:  עתירהולעתור לבית המשפט הנכבד, 

המוסד לביטוח לאומי, מי שמחזיק בחובה על פי חוק הביטוח הלאומי לשלם גמלאות בעין; 

שם מימוש חובתו זו; וחברת התקשר המוסד לביטוח לאומי ל שעימהשירותי בריאות כללית, 

המשיב לא  .לגמלאות בתביעות הטיפול את כללית בריאות שירותי הפריטה שלה, מדינטק

 הצביע, כאמור, על מקור סמכותו של שר הבריאות, או על חובתו בדין, לקבוע הסדר.  

עוד טען המשיב, על מנת להימנע מהעברת מדיניותו תחת שבט הביקורת השיפוטית, כי תחת  .12

ירה בסוגיית המדיניות, יש להגיש תביעות קונקרטיות לבית הדין לעבודה. עוד מציע המשיב, עת

זו  עתירהתעביר לו מקרים לטיפולו, על מנת שיפתור אותם. למותר לציין, כי  1כי העותרת 

 מיסודם לרפא יש הפגמים את. קונקרטישל אדם  נוייבענ ולא, הכוללעוסקת בהסדר המפלה 

 לנהל גם אותם ולשלח, עבודה בתאונות שנפגעו העובדים שחווים הקשיים על להוסיף ולא

 . פרטניות משפטיות יותוהתדיינ

בעתירה, הפסיקה הכירה לא פעם בתפקידן של העותרות לשמש לפה למי שזכויותיו  כאמור .13

 נפגעו, בעיקר אם על הפרק עומדות שאלות ציבוריות חשובות, הנוגעות לפגיעה בזכויות יסוד

לפסק דינו של  5, פסקה (2006) 346( 1פ''ד סא), קו לעובד נ' ממשלת ישראל 4542/02"ץ בגר' )

לבית המשפט הנכבד  מצטרפת לשורה של עתירות שהוגשו עתירה זוהמשנה לנשיא חשין(. 

)ר'  בעניינים הנוגעים לזכויותיהם של עובדים פלסטיניםעל ידי העותרות בשנים האחרונות 

המשפט הנכבד עמד על צורך לברר עתירות כאשר נסיבותיו של הנפגע בית  .לעתירה( 12פסקה 

. עוד רשויותמקשות על פנייתו לערכאות, או כאשר הוא מפחד לעשות כן בשל תלות כלכלית ב

ה הנפגעת יעמד בית המשפט הנכבד, על כך שיש לברר עתירות, שעה שמשאביה של האוכלוסי

 15, פסק הפנים משרד' נ לעובד קו 11437/05ץ )בג" מוגבלים ומידת נגישותה לערכאות נמוכה

 .((13.4.2011לפסק הדין )פורסם בנבו, 

 נפנה עתה לטענות המשיב לגוף העניין. .14

 הפגיעה מעת התשלום לעניין

משיב אינו סותר את טענותיהן של העותרות ככל שאלה נוגעות לטיפול הרציף אותו מקבלים ה .15

במקרים של פגיעה בעבודה. עם זאת, המשיב ם מהגריעובדים שאינם מהשטחים, ישראלים או 

כלפי ההסדר הביטוחי של העובדים הפלסטינים ושעל להפנות טענותיהן  ותהעותרעל כי טוען, 

 זה אחראי שר הבריאות. 

הסכמי הביניים בין ישראל , כי ההסדר הביטוחי נקבע בבחשבוןמביאה טענה זו אינה ואולם,  .16

העובדים להסכמים: פרוטוקול בנושא עניינים אזרחים(.  III 4לרשות הפלסטינית )נספח 

 מחריג טיפול בגין פגיעות בתאונות עבודה בישראל.וזה בריאות הפלסטיני הביטוח מבוטחים ב

)א( 86חוק הביטוח הלאומי, לעומת זאת, אינו מחריג את העובדים מתחולתו, והוראות סעיף 

 א תיפגענה היא של המשיב. חלות עליהם. החובה להבטיח כי זכויות העובדים ל

, הביטוח שנועד לפגיעות שמקורן של מהגרי עבודהשל עובדים ישראלים ו יםכמו במקר .17

בתאונות עבודה בישראל הוא הביטוח הלאומי. כמו קבוצות העובדים האחרות, גם העובדים 
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 משלמים דמי ביטוח לאומי לכיסוי ביטוחי במקרה של תאונות עבודה. ומעסיקיהםהפלסטינים 

בתאונה כתאונת עבודה,  תואחריותו של המשיב אינה מתחילה מהכרלפי חוק הביטוח הלאומי, 

מהגרי עבודה, של  יםהתאונה. ההסדרים מול חברות הביטוח הפרטיות, במקרקרות אלא מרגע 

אינם  ,בריאות ממלכתישל עובדים ישראלים המבוטחים בביטוח  יםבמקר ,ומול קופות החולים

המשיב לכיסוי ביטוחי של הטיפולים בתקופה שבין הפגיעה בעבודה עד מורידים מאחריות 

ם אשר נועדו יליאההסדרים הללו הינם הסדרים פרוצדורלהכרה בתאונה כתאונת עבודה. 

 ליצור מנגנון של השבה בדיעבד מול גופי ביטוח בעבור טיפולים שניתנו בישראל.

 העדיף את קבוצת העובדים הפלסטיניםהעותרות אינן מבקשות לעל ידי המשיב, בניגוד לנטען  .18

העובדים הישראלים ו העובדיםשל  לזהאלא להשוות את מצבם על פני קבוצות עובדים אחרות, 

  .אשר אינם נדרשים לשאת בעלות טיפוליהם עד להכרה בפגיעההמהגרים, 

  המערכת הנגשת לעניין

הה ובקשיים טכניים, וכן כי לפי וכי הנגשת המערכת המקוונת כרוכה בעלות גב ,המשיב טוען .19

כי קיימת תוכנית  ,עמותות. המשיב אמנם טועןבבדיקתו רוב הפונים נעזרים במייצגים או 

אך לא נוקב במועדים  ,ת המערכת למייצגיםחלהנגשה חלקית של העלאת מסמכים ופתי

 לביצועה.

אמצעי זיהוי לא ניתן להנפיק שם משתמש וסיסמא באופן מקוון בשל חוסר ב ,לטענת המשיב .20

לתגובת המשיב, תאריך הנפקת  51בניגוד לנטען בסעיף ואולם, זהות פלסטיניות.  תבתעודו

 םהתנאיהללו הם אם  .ההנפקתכמו גם מקום  ,תעודת הזהות מצוין בתעודת הזהות הפלסטינית

לקבלת קוד גישה באמצעות האתר, הרי שניתן לאפשר זאת גם לעובדים פלסטינים על סמך 

ככל שנחוצים אמצעים אחרים, הרי שיש לגבשם. הפרטים הרשומים בתעודת הזהות שלהם. 

על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא לאתר מהווה רק ביטוח הלאומי מוסד להגעה לסניף של ה

 חסם של ממש לעובדים.

מהווה פגיעה בציבור גדול בהרבה יב מתרגום האתר לערבית משיקולי תקציב המשהימנעות  .21

 ,ההסבר לפיו תרגום זה אינו נדרשמציבור העובדים הפלסטיניים שנפגעו בתאונות עבודה. 

, טוב היה לה שלא היתה ה דוברת ערבית מיוצגת או נעזרת בעמותות שונותימשום שאוכלוסי

אם הנזקקים לשירותיה צורך להסיר את מכשול השפה  אין שלשיטת המשיב ה,משמעותנטענת. 

יה י. התלות של אוכלוסלעיתים גם בתשלוםם מתווכים, נעזרים בגורמישל רשות ציבורית 

 .הפתרוןלצורכי תרגום הינה חלק מהבעייה ואינה דוברת ערבית במייצגים בשכר או בעמותות 

 בשעהבעלויות הללו  יםשנושא שמי מפני, ותראוי ןאינ המערכת תרגוםאף הטענות בדבר עלות  .22

רבים מהם נדרשים לשלם לעורכי דין על מנת  .שנפגעו העובדים הם קיים השפתי המכשולש

להשיב להם את הוצאותיהם בעבור הטיפול. לעניין זה המענה הטלפוני בערבית אינו יכול 

 עודות. להועיל ואינו רלוונטי לעניינינו, מפני שלא ניתן להגיש דרכו מסמכים ות

את האפשרות להעלאת קבצים, וכן  להנגישבעתיד הוא מתכוון לפעול  כי, עוד מסר המשיב .23

 לאזמנים לביצוע, וכן  לוחות, המשיב לא מסר ואולם .המקוון לאתר כנסילאפשר למייצגים לה
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התלות של עובד שנפגע  את לייתרמכל מקום, אין בכך, כאמור,  .תקציב לכךנמסר אם הוקצה 

 בתאונת עבודה במייצג דובר עברית. 

 בתביעות לטיפולנוהל  העדרו של לעניין

מטופל כי אין נוהל הנוגע ללוחות זמנים לטיפול בתביעות מהטעם שכל מקרה  ,המשיב טוען .24

כי על גבי טופס "תביעה לתשלום טוען, לגופו וחלק מהתביעות דורשות חקירה. עם זאת, המשיב 

ימים.  60פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" מצוין כי הזמן המשוער לטיפול בתביעה הוא דמי 

לרבות כולו בשפה העברית,  . כפי שניתן לראות, הטופס1/טופס לדוגמה צורף כנספח מש

כלליות המיועדות לעובדים. בנוסף, על אף שדף ההסבר כולל הנחיות שונות הוראותיו ה

בו ולו ברמז שעובדים פלסטינים תושבי השטחים נדרשים מסר נלקבוצות עובדים שונות, לא 

לשמור את הקבלות עבור הוצאותיהם הרפואיות וכי יקבלו החזרים עבור הוצאותיהם לאחר 

 ההכרה. בנוסף, אין בטופס כל הסבר לגבי הליך החזר ההוצאות בדיעבד. 

כי פקידי המוסד הונחו לתת קדימות לתביעות של עובדים  ,נטעןלתגובת המשיב  62בסעיף  .25

מהשטחים בשל הקושי של העובדים הללו לקבל טיפול רפואי בהעדר מימון עבורו. בהמשך 

בשל הצורך לבצע חקירות. המשיב נמנע לעיתים כי דווקא תביעות אלה מתעכבות  ,מוסבר

או  ,של עובדים פלסטינים בכללתביעות במלמסור בתגובתו נתונים אודות זמני ההכרה בפועל 

יעות של עובדים נתון השוואתי אודות זמני הטיפול בתביעות עובדים פלסטינים למול תב

מודע , ולמרות שהוא ים בידיוינתונים הללו מצוהשאף על פי  ,זאת או מהגרים. ישראלים

פגיעה בתורה  אשר יוצרת ,הימשכות הטיפול בתביעותמ להשפעה הקשה שנגרמת כתוצאה

 .ממשית ביכולתו של העובד לקבל טיפול רפואי

בעברית הוא , גם דף הזכויות שמועבר לעובד כאשר תביעתו מתקבלת עולה עוד תגובת המשיבמ .26

תרגום של לכך.  לוחות זמנים פורטווינת כוונה כללית לתרגמו, מבלי שמצגם במקרה זה  .בלבד

 רכב כלל. תהליך עבודה מודף זכויות אינו כרוך בעלויות כבדות או ב

 טיפולים הוצאות להחזר המשמש התעריף לעניין

ל ידי תעריף שנקבע על פי כי גובה החזר ההוצאות בגין טיפולים רפואיים נעשה ע ,המשיב טוען .27

כי אין כל בסיס לדרישת העותרות עוד, משרד הבריאות לטיפולים בישראל. המשיב טוען 

כי אינו  ,בנוסף טוען המשיבהחזר ההוצאות יהיה לפי עלות הטיפול הרפואי בגדה המערבית. ש

מכיר את תעריף הטיפולים הרפואיים בגדה אך "הווה ידוע לכל שרמת החיים בגדה לעומת רמת 

שבגינם כן, ממילא קיים ספק אם הטיפולים הרפואיים -החיים במדינת ישראל היא נמוכה ועל

 ,בישראל". המשיב ממשיך וטוען טיפולבודה לקבל מימון עולים יותר מאותו זכאים נפגעי הע

כי גם אם הטיפולים עולים יותר, היעתרות לבקשה להחזר מלא של עלות הטיפול יצור אפליה 

(, כלפי קבוצות העובדים האחרות אשר אינן נדרשות לשלם כלל עבור הטיפול !)כך ממש

 בפגיעתן.

 ועד לסופו.  מתחילתוולל היגיון משמופרך, מקומם וטיעון זה  .28
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משך שנים מגיעות לידי המשיב קבלות של מוסדות רפואה פלסטינים עבור טיפולים ראשית,  .29

, שהרי העלות המערבית בגדהעלות הטיפול  אודות עסוק בניחושי שהמשיבשונים. אין צורך 

כל עקביות  איןאף על פי כן,  .יםהעובד ושהגיש ותבקבל ומצוינתנגד עיניו נמצאת ממש ל

לא לטיפולים רפואיים, לא לבדיקות והדמיות, לא לנסיעות לקבלת טיפול ; בתעריפי ההחזרים

 או בדיקה ולא להוצאת תעודה רפואית.

החזר הוצאות שתואם את הוצאותיו האמיתיות של העובד, יהווה אפליה שנית, לעניין הטענה ש .30

לטענה  למה הדבר דומה? – לים לשלם עבור הטיפול הרפואי כלכלפי עובדים שלא נדרש

 עבור טיפול בפגיעות מורכבות מפלה את מי שנפגע באופן קל. יקר שתשלום 

הטענה ש"לא יעלה על הדעת שהמוסד ישלם לכל נפגע עבודה החזר הוצאות לפי ארץ שלישית,  .31

 הקבוצהקבוצת העובדים הפלסטינים היא  מקוממת במיוחד. "מוצאו/מגוריו אינה סבירה

ויכולה לעבור את טיפוליה  מושא העתירה ההוצאות החזר להליך נדרשת אשר היחידה

הם שוהים בישראל,  .. עבור עובדים אחרים ההליך אינו רלוונטיהרפואיים במקום המגורים

 . בנוסף, ישראלבמסגרת ההסדר הביטוחי בישראל יםטיפול תמבוטחים בישראל וזכאים לקבל

כאשר היא מבטלת את היתר הכניסה  שטחהול בעו לקבל טיפמונעת מעובדים פלסטינים שנפצ

יש להוסיף לכך את העובדה, כי עובד שנפגע בתאונת עבודה  .בעקבות הפגיעה בעבודה שלהם

בישראל ושב לארץ מוצאו, זכאי לפי כל דין להחזר הוצאות רפואיות שנובעות לאחר שובו, 

ולים במדינות המוצא, ממצבו שנגרם בעטיה של התאונה. כך, על המשיב לממן ניתוחים וטיפ

והעובדה שהוא בוחר להקשות אף על זרים הבוחרים או מאולצים לשוב לארצות המוצא ולקבל 

שם את טיפוליהם, אינה מצדיקה פגיעה בקבוצת העובדים הפלסטינים. זאת, בשעה שמדובר 

לא רק בקבוצה הגדולה ביותר של עובדים לא ישראלים בשוק העבודה, אלא אף בקבוצה 

מדובר באנשים ששוק העבודה בכלל וענף הבנין בפרט )בו מתרחשות  –זמנית מכולן -הבלתי

 מרבית תאונות העבודה הקשות(, נסמך על עבודתם מזה עשורים. 

לתגובת המשיב מפורט אופן ביצוע החזר ההוצאות. בסעיף ה' נטען, כי על פי הנמסר  69בסעיף  .32

ט התשלומים וכן פירוט התשלומים שלא מקופת החולים, עם ביצוע ההחזר נשלח למבוטח פירו

  כפי שמפורט בעתירה, תיאור זה אינו תואם את המציאות.אושרו והסיבה לכך. 

כמפורט בעתירה, במרבית המקרים מגיעה לקו לעובד המחאה, ובצידה, במקרה הטוב, פירוט  .33

מה עלה בגורלן של הקבלות אשר אינן מפורטות. בפירוט לא נמסר הקבלות שבעבורן ההחזר. 

בהמשך. בנוסף, לא נמסר מדוע לא הוחזר  צפוי להתקבלסורבו, או שתשלום בגינן האם הן 

גם במקרים בהן נשלחות השגות על קבלות, לעיתים קרובות לא ניתן . הסכום המלא ששולם

על זאת אף וד רפואי". למשל, "השגה" שבה כתוב "דרוש תיע כך, .להבין מדוע נדחתה הקבלה

התיעוד הרפואי שצורף  מיםיאין כל פירוט מדוע במקרים מסוילקבלה תיעוד רפואי. צורף פי, ש

תיעוד רפואי דומה הספיק במקרים רבים בעבר לצורך אישור בעוד שאינו מספיק לכאורה, 

 ההחזר.

  



8 

 3-ו 2המשיבות  תותגובל

הוצאות בין עובדים שמבקשים החזר טענה בתגובתה שהיא משמשת צינור בלבד  2המשיבה  .34

אין עוד היא טוענת, כי  תה להשפיע על ההסדרים מושא העתירה.בין המשיב, ושאין בסמכול

 באפשרותה להעביר את הכסף ישירות לחשבונות הבנק של העובדים הזכאים. 

, סביר ואינוהתשלום באמצעות המחאות מקשה על העובדים העותרות פירטו בעתירה מדוע  .35

 המשיב. םדרך להעביר את התשלום לחשבונותיהם של העובדים כפי שמעביריש למצוא  ומדוע

את  ואבסורדי, המשיב שיכול להעביר את התשלום באופן ישיר לעובדים מעבירלמעשה, ובאופן 

  שאינה יכולה להעביר את התשלום באותה הדרך.וזו טוענת , המשמשת צינור בלבד, 2למשיבה 

מן העתירה משום שהיא פועלת מכוח הסכם עם המשיב  למוחקה כי יש ,טוענת 3 המשיבה .36

 זואינה  3, כי המשיבה ברי .פלסטינים עובדים שלרפואיים  םשירותי בגיןבקרה  לביצוע

, תתקבל שהעתירה ככל כי, לדעת עליה ואולם, העתירה מושא ההסדר מן לשנות שבסמכותה

להשתנות אף ההסכם בינה לבין  עשויבדיעבד יופסק,  הוצאות החזר הליךו, ישונה ההסדר

המשיב. ככל שאין לה עניין בתוצאות ההליך והיא מקבלת עליה כל הכרעה, מובן שהעותרות 

  .בכך רצונה אם, תימחק 3 שהמשיבה מתנגדותאינן 

 סיכום

התנהלותם של המשיבים סותרת את הוראות חוק הביטוח הלאומי ואת כאמור בעתירה , אם כן .37

תכליתן, היא אינה בסמכות, והיא גורמת לפגיעה ממשית בשורה של זכויות יסוד וחותרת תחת 

יפעל לתיקון הדברים,  , לו הסמכות והאחריות,עקרונות יסוד של מינהל תקין. במקום שהמשיב

  מחובותיו.הוא מתנער 

 מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש בעתירה. לאור כל האמור,

 
_________________ 
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 ב"כ העותרות


