
 (2018דו"ח חצי שנתי ) –תאונות עבודה  –עובדים פלסטינים 

של עובדים פלסטינים  תיקים חדשים 35נפתחו  2018במחצית השנה הראשונה של  .1

 מהם כבר קיבלו דמי פגיעה. 11(. 2018-, השאר ב2017-שנפצעו בעבודה )קצתם ב
, קיבלו דמי פגיעה בשישה חודשים 2017-עובדים נוספים, שתיקיהם נפתחו ב 20 .2

 שקל בממוצע לעובד(. 5,049) שקל 156,531עובדים שקיבלו  31אלה, ובסך הכל 
 שהסתכמו)גמלת נכות זמנית ו/או נכות קבועה(  גמלאות נכות עובדים קיבלו 10 .3

 .שקלים 167,066-ב
שקל  707) שקלים בסך הכל 19,105 –איות עובדים קיבלו החזר הוצאות רפו 27 .4

 בממוצע לעובד(.
 .שקל 342,702בסך הכל קיבלו עובדים כתוצאה מטיפולנו בתביעותיהם  .5

 

 2018מחצית  2017 2016 

 68 73 98 מס' עובדים בסה"כ

 156,531 241,846 194,706 דמי פגיעה

 167,066 153,266 211,907 גמלת נכות

 19,105 27,856 43,876 החזר הוצאות 

 342,702 422,968 450,489 סה"כ 

אנחנו מציעים לעובדים לגשת בעצמם )או עם ליווי שלנו( לוועדה רפואית  הערה:

ראשונה לקביעת דרגת נכות. בשלב זה יש עובדים שמחליטים לפנות לעו"ד פרטי, 

מה שמסביר את ההבדלים בסכומי גמלאות הנכות בטבלה, המבטאים רק את 

 הסכומים שהעובדים קיבלו בעת שהיו בטיפולנו. 
 

* 

 החזר הוצאות רפואיות:בעיות בקבלת 

 

התגברו הקשיים בקבלת ההחזר על הוצאות רפואיות שהיו לעובדים הפלסטינים,  

לפני ואחרי שקיבלו אישור הכרה מהביטוח הלאומי המזכה אותם בטיפול רפואי חינם 

 במוסדות רפואיים בישראל. הקושי הראשון הוא הסרבול הביורוקרטי.

 

הביטוח הלאומי, בהסכם עם שירותי בריאות כללית, הסמיך את הכללית לשלם 

לעובדים שנפצעו בעבודה את החזר ההוצאות שהיו להם, תמורת הצגת קבלות 

מקוריות ומסמכים רפואיים המפרטים את הטיפול שניתן להם תמורת התשלום. אם 

ם נסעו לקבלת על העובדים להציג מרשם מתאים שקיבלו מרופא. א –קנו תרופות 

טיפול במונית או בתחבורה ציבורית, עליהם להציג קבלה )ממונית( או כרטיסים 

 )רכבת, אוטובוס( ולהצמידם לתעודה רפואית המעידה איזה טיפול קיבלו באותו יום.

 

מסמכים רפואיים אלה עשויים להיות בעברית )במקרה שהטיפול ניתן בישראל(, או 

הטיפול ניתן בשטחים(. קופת חולים שולחת לתרגום באנגלית או בערבית )במקרים ש

כל מסמך בערבית. אחר כך המסמכים מועברים לאישור רופא של הכללית. לאחר 

שתם הסבב הזה של הטיפול בקבלות, הכללית מעבירה את התיק כולו אל חברת 

טיפול הכללית בקבלות. מדינטק מדינטק, המפקחת מטעם הביטוח הלאומי על 

לות שאושרו לתשלום על ידי הכללית )שאילתה שלנו לביטוח רשאית לבטל קב

 הלאומי, אם מדינטק גם אישרה קבלות שנפסלו על ידי הכללית, לא נענתה(.

 

בתום הטיפול של מדינטק, מועבר הסכום המאושר מהביטוח הלאומי לכללית, וזאת 

יום ממועד העברת הסכום מהביטוח  30רשאית להוציא צ'ק על שם העובד בתוך 



הלאומי. צ'ק זה, שתוקפו חודשיים בלבד, נשלח אלינו בדואר לאחר שחתמו עליו שני 

מורשי חתימה של הכללית )לעתים עוברים כמה ימים ואולי יותר ממועד הדפסת 

 הצ'ק ועד שהשניים חותמים עליו(. 

 

כל התהליך הזה אורך שישה חודשים עד שמונה חודשים. עם תחילת הפיקוח של 

הצ'קים להגיע אלינו כשמצורף אליהם דף ובו פירוט הקבלות שאושרו מדינטק. החלו 

 לתשלום. דף זה אינו כולל הסבר מה גורל הקבלות שלא אושרו לתשלום.

 

לעתים נדירות מאושרות לתשלום כל הקבלות ששלחנו, או כל הסכומים ששילמו 

איים העובדים: הביטוח הלאומי קבע תעריפים לתשלום על כל סוגי הטיפולים הרפו

והתרופות, ולא מעניין אותו אם העובד הפצוע נדרש לשלם סכומים גבוהים יותר. 

מוסדות רפואיים ישראליים, כולל מרפאות של הכללית עצמה ובוודאי בתי חולים, 

מהתעריף של הביטוח הלאומי. כך מהעובדים תשלומים גבוהים במקרים רבים גובים 

ההחזר, אחרי חצי שנה או שמונה  יוצא לא פעם שגם כאשר העובד כבר מקבל את

 חודשים, הוא אינו מקבל את כל הסכום ששילם.

 

"מנהג" חדש יש למדינטק ולכללית, לא לאשר את כל הקבלות לתשלום בבת אחת, 

אלא לשיעורין. כך אנו מתקשים לבדוק אילו קבלות אושרו לתשלום ואילו לא, ולנסות 

הכללית אינן מספקות הסברים לשער מדוע נדחתה קבלה זו או אחרת. מדינטק ו

להחלטותיהן, וממדינטק אנחנו מצליחים לפעמים לקבל הסבר מדוע לא אושרה 

קבלה ספציפית, אבל אחרי כמה פניות כאלו נראה שהתעייפו שם מהטיפול 

 בבקשותינו.

 

 ביוני השנה שלחתי למדינטק את הפנייה הבאה:  12-למשל, ב

שקל על הוצאות רפואיות שהיו לעובד  2,281ת כללית קבלות בסך שלחתי לשירותי בריאו 10.8.2017בתאריך 
 הנ"ל(. 2,281שקל )מתוך  447קיבלתי צ'ק על שם העובד, על סך  22.3.2018בתאריך  "ג.ע

 679שקל בקבלות מקוריות ועוד  832שלחתי קבלות נוספות לשירותי בריאות כללית:  8.11.2017בתאריך 
 145על סך  1צ'קים מהכללית,  2את הקבלות המקוריות(. עכשיו קיבלנו  שקל בקבלות מצולמות )העובד איבד

שקל על  261שקלים )ביקור רופא בבית חולים, תאריך הקבלה המאושרת נחתך בצילום( ושתי קבלות בסך 
 הוצאות להסעות למטרות טיפולים.

ה, כדי שנוכל לערער על אישור כל קבל-אבקש פירוט של הקבלות שלא אושרו לתשלום, בליווי ציון הסיבה לאי
 כל החלטת דחייה אם נמצא זאת לנכון.

 

 .ביולי( לא קיבלנו את ההסברים 11עד היום )ביולי שלחתי תזכורת למדינטק, אך  3-ב
 

שקלים ששילם והציג קבלות מקוריות  3,113שקל מתוך  853בסך הכל קיבל העובד הנ"ל 
הקבלות המצולמות, משום שהן תמורת התשלומים )לדעתי יש לאשר באופן חריג גם את 

ניתנו ע"י אותו מוסד רפואי שבו טופל העובד, והן זהות )חוץ מהתאריכים( לקבלות המקוריות 
 שקיבל תמורת הטיפולים הקודמים באותה סדרת טיפולים.

 
יש לציין שזאת רק דוגמה אחת מרבות. מאחר שהסכומים קטנים יחסית, המעקב ובקשת 

הסבר אחרי כל קבלה שאינה מאושרת מצריכות עבודה רבה שאינה מבטיחה תוצאה. נראה 
 שמדינטק, באישור או בהשראת הביטוח הלאומי, נוקטת גרסה מודרנית של "שיטת מצליח". 

 
 בעיות בקבלת דמי פגיעה:

 
לאחרונה נתקלנו בכמה מקרים שבהם נראה שהביטוח הלאומי עצמו החל לנקוט ב"שיטת 
מצליח" בתשלום דמי הפגיעה לעובדים שנפצעו. למשל, לאחר שעובד מקבל אישור הכרה 

שולמו לו דמי פגיעה רק על ימי המחלה שהוכרו לו בתעודה מהביטוח הלאומי, מתברר ש



פס התביעה נשלח בצירוף תעודות רפואיות הרפואית הראשונה שהציג. זאת, אף שטו
 אחדות, המאשרות תקופת מחלה ארוכה בהרבה. 

 
כמו במקרה של מדינטק ואישורי הקבלות, גם הודעת הביטוח הלאומי על הכרה במספר ימי 
המחלה אינה כוללת הסבר מה קרה לשאר התעודות הרפואיות: האם הוחלט לא להכיר בהן 

(, או שהן הועברו משום מה לבדיקה נוספת. בדרך כלל אנו )וכך נוכל לברר מדוע ולערער
מגיבים מיד בדרישה להכיר בשאר התעודות הרפואיות ולשלם לעובד את השלמת דמי 

 הפגיעה בהתאם. 
 
ינתיים אנחנו צריכים להתמודד עם תמיהות כעוסות של עובדים, כמו זה של ז"ק, שנפצע ב

ימים שבהם לא היה כשיר לחזור  26ואיים על , והציג לנו אישורים רפ2017בעבודה ביולי 
מהיר זאת  טיפולבמאי השנה, ואחרי  15-לעבודה. טופס התביעה שלו נשלח לביטוח לאומי ב

"אישרנו את תביעתך לתשלום דמי פגיעה  ביוני: 24-ההודעה ששלח לו הביטוח הלאומי ב
מהכנסתך ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך  75%ימים... הגמלה חושבה לפי  3בעבור 

ש"ח...  97ש"ח. יתרה לתשלום:  1ש"ח. הפרשי הצמדה:  96ש"ח. סכום הגמלה:  11,558
אם  בהתאם לחוק אין משלמים דמי פגיעה עבור שני הימים הראשונים שלאחר הפגיעה, אלא

 ימים לפחות". 12אי הכושר נמשך 
 

  כמובן ששלחנו מיד תביעה להשלמת דמי פגיעה. 
 

 גיל-כתב: אהוד עין
 

      


