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 ש, מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן א

 ל, ואסדרת מערכת הבריאות הציבורית והפרטיתהוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראר יו"
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 ום רב, של

הפרטת מקפחת  בריאו   הנדון:  בישראל  החיים  המעמד  וחסרי  העבודה  מהגרי  של  וגעת  פו תם 

  בודבזכותם לבריאות ולחיים בכ

 ורית והפרטית הציב עדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל ואסדרת מערכת הבריאות מוגש אל הוו 

 

הבריאות   טוחיבבי   הוקמה על מנת לדוןש  כבדהאל הוועדה הנפונים    ,וקו לעובד  ויות אדםרופאים לזכ,  אנו

או יזכו לשימת אם זכו    יכם סוג נוסף של ביטוחי בריאות פרטיים, שספקכדי להביא בפנהפרטיים בישראל,  

ת  גיות הקשורות בהפרטלסו נו חסותיאת התיי  בירלהע נבקש  תועמותהבשם ביטוחי עובדי זרים. והם  –לב 

ו ב על  בפוליסות שטיות,  לחברות ביטוח פר  עבודה שחיים בישראלות המהגרריאותם של מהגרי  מוסגרו 

למשרד הבריאות אין שום נתונים על אופן שנים שלא נבחן מאז הוצאתו, וש  20משרד הבריאות בצו בן  ידי  

זה.   יישומו  הוולהסנבקש    בכלל  לב  תשומת  את  אלב  הרווחעצם    עדה  בדבר  הגישה  הבריאות  במשרד  ת 

סעיפי "צו עובדים  חלק מאל , כמו גם אוצראל משרד ה של נשים וגברים אלואותם  ל ברירת האחריות עהעב

, בודהות העיאות של מהגרי ומהגרלברתם  אות, אשר מקפחים את זכוחתום שר הברי  ועלישס"א"  זרים הת

  . תםריאוולב אותם בסיכון ממשי לשלומםובמקרים מסוימים אף מציבים 

 

הינו עובד שאינו תושב ישראל מחוייב כל מי שמעסיק עובד זר, ד  1991-עובדים זרים תשנ"אחוק  לפי    רקע:

בריאות לשירותי  זכאי  התשנ"ד  ושאינו  ממלכתי  בריאות  ביטוח  חוק  ועל  1994-מכוח  עבורו  להסדיר   ,

ם שר  בהמשך לכך חת    1."בצושיכלול סל שירותים שקבע שר הבריאות לענין זה  חשבונו ביטוח רפואי "...

יקף השירותים והתנאים ם הובו מפורטי  00122צו עובדים זרים )סל שירותי בריאות( תשס"א  על    הבריאות

הביטוח   באמצעות  המוגש  השירותים  סל  נקבע  שלאורם  זרים.  העיקריים  לעובדים  הפרטי  בכך הרפואי 

שוק  אל ה  העובדים הזרים שבקרבהאת האחריות על בריאותם של  הלכה למעשה  מדינת ישראל  העבירה  

הפר   –הפרטי   הביטוח  חברות  ואל  הישירים  מעסיקיהם  הועבר.  3.טיותאל  כך  פקטו  בתוך  תפקי   דה  ד גם 

פיקוח על חברות הביטוח  ד הבריאות מסיר אחריותו מ; משרצראל משרד האו  הרגולטור ממשרד הבריאות

 . מעניינו גם לאהדבר מידע לגבי יישום הצו בשטח וספק אם יש לו כלים למעקב, אין לו בהיבט זה, 

 

כי   עסקינן  יודגש,  בהן  מבעמהגרי    –האוכלוסיות  ומבקשי  חוו  אהן    –קלט  ודה  חלקם  פגיעות,  וכלוסיות 

ליש הגיעם  לפני  ופגיעות  קשותראל,  טראומות  פיזיות  בעבודות  מועסקים  נציג .  כולם  הבאים  בעמודים 

 
1 m#Seif4https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_002.ht 
2 4390.htm/https://www.nevo.co.il/law_html/law00 
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ניסוח הצו  להםעיקר הליקויים במערך הביטוחים הפרטיים שמוצעים  ה את  בקצר נובעים מאופן  , חלקם 

מ הביטוחי  עצם  וחלקם  ושנהמבנה  הרלוונט  תפיסתבחר  את  הרגולטורים  ליים  ביחס    . יישומו אחריותם 

כי להיום,  נדגיש  המבוטחות    נכון  האוכלוסיות  אלועבור  מהווים    טייםפר  ביטוחים ,  בביטוחים    אתאלה 

. על ריאות הציבוריים בישראלדיר ומקיף במסגרת שירותי הביחידה להנות מטיפול רפואי סהאפשרות  ה

באפשרכן,   פגיעה  זו כל  שלמותבד  ות  להלן,  הליקויים    ם  היסוד שיוצגו  זכות  של  ממשי  קיפוח  משמעה 

 להלן נפרט:   .ת שהותם בישראלשלהם לבריאות ולחיים בכבוד בכל תקופ

 

הסדרת    ,ק עובדים זריםחול)א(  ד1ף  :  על פי סעיהמבוטח אינו הבעלים של פוליסת הביטוח הרפואי .1

את פוליסת הביטוח  הוא הבוחר והרוכשהמעסיק  . בפועל,חובתו של המעסיקביטוח רפואי לעובד היא 

החודשי לתשלום  האחראי  והוא  העובד  הואעבור  עבור  כאשר  לנכות  ה,  של    רשאי  החודשי  משכרו 

העובד כפועל יוצא,    .שיעור שקבע שר הבריאותדמי ביטוח ובלבד ששיעור הניכוי לא יעלה על ההעובד  

וליסה: למעשה בעליה של הפוליסה הוא המעסיק. לעובדה זו ישנן מספר  ל הפים שח אינו הבעלהמבוט

 ת חשובות: השלכו

התחרות (א) מכך,  והרחבת כתוצאה  שיפור  למען  מכוונת  אינה  השונות  החברות  עב  בין  ור השירות 

   מבוטח, אלא לשם הוזלתו עבור המעסיק.המהגר ה

סמכותו ליסה, בטוח ואת סוג הפוחור את חברת הביזאת ועוד, בידי המעסיק בלבד האפשרות לב (ב)

ונו, להפסיק את ביטוח הבריאות בכל עת, להעביר את העובד מחברה מבטחת אחת לשנייה כרצ

)וב והפוליסה  הביטוח  פרטי  את  בידיו  בלשמור  לשלוט  שירותכך  העובד( קבלת  של  הבריאות  י 

עתו של וללא התחשבות בדהחלפת הביטוח שמתבצעת על סמך החלטת המעסיק בלבד  וכיו"ב.  

( באורח לצורך להחליף את ספק השירות )קופת החולים  מובילה במקרים רבים  המבוטח  העובד

בביטוח בד  העו לאובדן מוחלט של זכויות  ל המבוטח, ואף  שגורם לאבדן ההיסטוריה הרפואית ש

 ולפגיעה ברצף הביטוחי. 

הוא   ( ג) אחרת,  או  זו  מסיבה  העובד  את  מלהעסיק  חדל  והמעסיק   גםבמידה  פולי  מפסיק  סת את 

ביטוח ובמקרים ד עצמו אינו מיודע על הפסקת ההביטוח הרפואי של העובד. במקרה שכזה העוב

ן סבורות שיש להן  אינוח  רבים הוא כלל אינו יודע כי הוא נותר חסר הגנה רפואית. חברות הביט

כלפי כלשהי  ליידע את   חובה  הפוליסה מבלי  והן מפסיקות את    העובד אוהעובדים המבוטחים, 

על כך,  וכך נותר העובד ללא ביטוח רפואי ומבלי שיידע    –את הביטוח בעצמו   ו להמשיךלהציע ל

 נה בה איבדו מגיפת הקורו עניין זה עלה ביתר שאת במהלך    בזמן שהוא זקוק לו ביותר.  לעיתים  

 את מקום עבודתם ועימו גם את פוליסת הביטוח הפרטי שלהם.  מבוטחים )מבקשי מקלט(י אלפ 

 

 מצםתים מצו סל שירו  .2

 : לצו עובדים זרים קובע (2)א()4סעיף : ת כיסוי לטיפול ב"מצב רפואי קודם"רגהח . א

יי   (2)"   לעובד  לא  רפואית  נתנו  בעיה  מחמת  להם  נזקק  שהוא  שירותים 

הה שבו  הראשון  למועד  שקדם  רפואי  ממצב  מעביד נובעת  בעבורו  סדיר 

לוש , וזאת במשך שמצב רפואי קודם(  -כלשהו בישראל ביטוח רפואי )להלן  

מועד הראשון האמור  השנים הראשונות שממועד תחילתו של צו זה או מן ה

 : ן( לפי המאוחר, אם נתקיים אחד משני אלההמועד הראשו -)להלן  

כהעובד     )א( אישר,  נובעת עצמו  לשירות  נזקק  שבשלה  הרפואית  הבעיה  י 

 ממצב רפואי קודם;
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ואית שבשלה נזקק  כי הבעיה הרפ  רופא אישר, על פי ממצאים שלפניו,   )ב(

 דם." העובד לשירות, נובעת ממצב רפואי קו

ודם" כאל כל מצב רפואי שקדם ל "מצב רפואי קלהתייחס אוביל את חברות הביטוח  מסעיף זה  

הביטוח   פוליסת  אל  המבוטח  רפואי   הנוכחיתלהצטרפות  טיפול  ללא  רבים  מבוטחים  ומותיר 

כרוניותחיוני למחלות  ובפרט  ועוד,    .,  מטהחתומאל  זאת  מגים  לעת  ה  מעת  של יעות  פניות 

בעיות כרוניות, שחברות הביטוח סירבו לבטחם כליל. נוצר מצב לפיו אין  מובלים  קים שסמועס

כי    מקופחת,  שלא רק שזכותם לבריאות   כאןבאפשרות המעסיק להסדיר עבורם ביטוח כלל, ומ

 מקופחת.   התפרנס בכבודאן הזכות ל, ומכעובדים זריםאפשרות העסקתם בהתאם לחוק    אם גם

הרחקה   מפני  קבוצתית  הגנה  תחת  שחוסים  מקלט  מבקשי  ישנם  ההלן  בין  כי  וימשיכו נדגיש 

לעב גם  וזקוקים לשירותי בריאות כמו  וכן במהגרי עבודה להתגורר בישראל כדין  ופרנסה,  ודה 

  הגיע ולעבוד בישראל כדין. ספים רבים על מנת לברישיון ששילמו כ

הנפש . ב בריאות  סעיף  החרגת  מאפשר   3:  זר,  עובד  פוליסות  גם  לכך  ובהמשך  זרים,  עובדים  לצו 

שיר מהפוליסה  להחריג  הביטוח  פסיכולוגייםותילחברת  לאור  ם  הן  תמוהה  הינה  זו  החרגה   .

ות ללא בריאות נפשית, והן לאור הידע הקיים בנוגע  ן, כי אין בריאההבנה שאין עליה כיום עוררי

זאת ועוד, כפי שהובא לידי משרד הבריאות אף    ות והפרעות נפשיות.גירה כגורם סיכון למחללה

גם  ות הביטוח את ההחרגה האמפעמים רבות "מנצלות" חברעל,  בפו לאחרונה,   ורה כדי להחריג 

החולים    מטעם הרגולטור על קופות  בהיעדר אכיפה מספקת  .שירותים פסיכיאטריים מהפוליסה

הביטוח,   על  נטל  וחברות  אלו  חרגוההערעור  מעין  מוצדקות  בלתי  החברה ת  ארגוני  אל  הועבר 

ככל שמגיעות אלינו פניות   נעשה באורח אנקדוטלי בלבד, רקה, ורט החתומות מטהאזרחית ובפ

 בנושא.

לי . ג טיפולי  סעיף  היריון -ווי החרגת  זרים  לצו  4:  געובדים  לכך  ובהמשך  זר,  ,  עובד  פוליסות  ם 

הביטוח לחברות  הזכאות    מאפשר  את  במשך להגביל  להיריון  בקשר  לאישה  בריאות  לשירותי 

בישראל.   שלה  הראשונים  העבודה  חודשי  והיא תשעת  לפגם,  טעם  בה  יש  כשלעצמה  זו  הגבלה 

מ מעובדות  במונעת  כי  להדגיש  יש  לכך  בהמשך  חיוני.  היריון  את  עקב  זה  סעיף  משמש  פועל 

רב  חברות למבוטחות  היריון  ליווי  משירותי  כליל  להתנער  כדי  מוטלת הביטוח  עליהן  אשר  ות, 

רק   שבטיפולנו,  רבים  במקרים  חודשים.  מתשעה  למעלה  במצטבר  עבדו  כבר  כי  ההוכחה  חובת 

כזה של לאחר מעורבות של נציגינו חזרה בה חברת הביטוח מהסירוב לכסות טיפולים אלו. ריבוי  

מצליח",   ב"שיטת  הביטוח  חברות  נוקטות  זה  במקרה  כי  החשד  את  בתורו  מעורר  מקרים 

וצאות מתוך הנחה שמרבית המבוטחות אינן בקיאות דיו בלשון הצו וכן נעדרות את המשאבים וי

 להילחם על זכויותיהן מול חברות הביטוח.

לקבלת   שמהווה חסם משמעותי בדרכם של המבוטחים: ליקוי נוסף  קשיים בהבטחת הרצף הביטוחי .3

מעסיקים בין  המעבר  עם  הביטוחי  הרצף  להבטחת  נוגע  רפואי  פיטורין/הפסקת טיפול  עקב  אם  בין   ,

בהנחיות שפרסם משרד האוצר מיום   עבודה יזומה, בין אם בשל תאונה שמובילה להפסקת העבודה.

ביט 2015באפריל    30 תכניות  לניסוח  נ)הוראות  כי  וח(  יהיו  , מעבידים בין מעבר של במקרה"קבע 

הפוליסה בעל  או   תשעים  של זמן פרק וךת, מחדש חיתום ללא הביטוח את לחדש רשאים המבוטח 

כ') סעיף  )שם,  והנה  ((2ימים"  שלכ.  אף  את  על  להמשיך  למבוטח  מאפשרות  הביטוח  חברות  אורה 

הרי שבפועל, בין המעסיקים,  גם בתקופת מעבר  יכולים   הפוליסה הקיימת  אינם  מרבית המבוטחים 

ובכ הפוליסה,  תנאי  של  נאותה  לשונית  הנגשה  בהיעדר  ראשית,  זו:  מאפשרות  תנאי להינות  זה  לל 

דעים לזכויותיהם ומתקשים לממשן; שנית,  חידוש והמשך הרצף הביטוחי, רבים מהעובדים אינם מו

ים רבים של הפסקת עבודה,  מאחר ופוליסת עובד זר הינה ברשותו ועל שמו של המעסיק, הרי שבמקר

תאונה   עקב  או  העובד,  ביוזמת  אם  בין  פיטורין,  של  במקרה  אם  נג  –בין  למבוטח  לפרטי  ישאין  ות 
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שלו  מידע  -הפוליסה  כל  לו  אין  אף  המקרים  וברוב  הסוכן  עצמו,  או  הביטוח  חברת  של  זהותה  לגבי 

שלו.  להתקל    המבטח  ועלולה  רב  זמן  לעיתים  זה אורכת  של  התחקות אחר מידע  פעולה  שיתוף  באי 

ף המעסיק הקודם, מה שמונע מהמבוטח לעמוד במסגרת הזמנים שקבועה בפוליסה עבור המשך הרצ

י ה זו עלתה ביתר שאת בעת משבר הקורונה, עת פוטרו באחת אלפסוגימחדש.  -הביטוחי בלא חיתום

 צף הביטוחי. כך גם את הר וךתשאיבדו  עובדים

 

ע .4 רפואי  לטיפול  :  התנערות מאחריות  עבודה"  כושר  "אובדן  ידי קביעת  עובדים  3)א()4סעיף  ל  בצו   )

חלה   והעובד  במידה  כי  קובע,  נפצע  זרים  ידואו  על  את נמצא  לבצע  כשיר  בלתי  תעסוקתי  רופא  י 

  זכאי  המבוטחלא יהיה  יקו לתקופה של תשעים ימים ומעלה,  העבודה שלשמה נתקבל לעבוד אצל מעס

י, שהוא נזקק להם במצב חירום רפואי לשם ייצוב מצבו הרפוא אלא לשירותים רפואיים" ף חודשבחלו

מטריד במיוחד  סעיף זהההגיון העומד מאחורי    לישראל".עד למצב המאפשר המשך הטיפול בו מחוץ  

על פיו, זכותו של עובד לקבל טיפול נשמרת לו רק בזמן שהוא בריא וכשיר לעבודה. מרגע שאיבד את    –

נשללת זכאותו   עבודתו,  מייצרת  לטיפול רפואי.  כושר  זו  יטוח לקבוע תמריץ לחברות הבגם  מדיניות 

כושר "אובדן  קביעות  שיותר  וה  כמה  הביטוח  הפסקת  שהרי  מישראל  עבודה",  החוצה  המהגר  טסת 

כי יש לקרב את הסדרי    קבע,  1105/06הדין בבג"ץ  -פסק  זולה עשרות מונים ממימון הטיפול רפואי בו.  

עב מהגרי  על  החלים  על  הבריאות  העולה  תקופה  בישראל  ששוהים  על    10ודה  החלים  לאלו  שנים, 

יתושבים.   שינוי  כי  קבע  המשפט  המבית  "בדרך  שיעשה  ראוי  שכזה  חוק  סודי  החלת  ידי  על  לך" 

, אך הותיר בפני המדינה את האפשרות של עובדות סיעוד ותיקותביטוח בריאות ממלכתי על קבוצה זו 

תי ידי  על  למשל  חלופי,  הסדר  צו  לגבש  של  של קונו  העיקריות  התכליות  הותרת  תוך  זרים,  עובדים 

ן זה עוסק במענק חד פעמי הניתבנושא  התיקון היחיד שהוכנס  ,  העד כ  .קירוב לזכויות תושבים, על כנן 

מסעי שנפגעות  עלמי  זה  עזיבתף  האם  את  שאינו  רן  באופן  לעניין  ץ,  ממשי  סעד  הרצףקטי מגיש   עת 

ם עתירה ובד ורופאים לזכויות אדקו לע  הגישו   2021בפברואר  נציין שלמען שלמות התמונה  הטיפולי.  

 (. 987/21) 27.6.2022בנושא לבג"ץ, והיא תלויה ועומדת כשהדיון בה קבוע ליום 

זכאי לטיפול דרך  הנפגע בתאונת דרכים אינו    מבוטח:  דרכים  תאונותהעדר כיסוי רפואי במקרים של   .5

פיצ לתבוע  והוא אמור  הליך תביעת ויים, כמקובל, מביטוח הרהביטוח הרפואי  כב המעורב בתאונה. 

בזמן הפיצויים והכרה בתובע כנפגע תאונת דרכים אורך זמן רב ורק בסופו ימומנו טיפוליו של הנפגע.  

ה בהקשר ז{  . טיפול רפואי פגע תאונת דרכים, העובד אינו זכאי ואינו מקבלהליך התביעה וההכרה כנ

   בישראל  תושב  מעמד  לחסרי  והסוציאלי  הרפואי  הביטוח  לבחינת"ח הוועדה  בדוראוי להזכיר כי כבר  

  חברת את  ולחייב, דרכים תאונות לגבי ההחרגות את להסיר יש..." כיב"( הומלץ מפורשות )"וועדת חור

 לנפגע   הדרושים  ואייםהרפ  השירותים  את  לממן ,  הזר  לעובד  הבריאות  פוליסת  נרכשה  ממנה  הביטוח

 4."דרכים תאונת

צו עובדים זרים ל  5סעיף    ות בעבודה קובעלעניין תאונ:  דר כיסוי רפואי במקרים של תאונות עבודההע .6

הרכי   עפואי  הביטוח  תאונות  מכסה  שה,  בודהלא  הנחה  הממתוך  של  לפתחו  מצוי  לביטוח דבר  וסד 

ולמרות   נכנס לתמונה רק לאחר שהוא מקבל את הכרעתו בנושא  לאומי;    –שהמוסד לביטוח לאומי 

עה ועד למועד ההכרעה )או עד חלוף מועד הפגי . המשמעות היא שבין  דשים לאחר התאונהחוים  לעית

חודשיש הלושה  הכרעה(,  בהיעדר  התאונה,  ם  עבור  רפואי  ביטוח  ללא  נותר  את  עובד  לממן  ונדרש 

  –ולא מקבלים טיפול חיוני    ם. חלק ניכר מהעובדים פשוט לא מצליחים לעשות זאתהטיפולים במלוא

נו וקיום דיון בועדת עקבות פניותיביום ברור שאחד מהגורמים המבטחים יבטח. יצויין ששל  שבסופו  

 
10-ב עובדים זרים עמ' , חלק (2011) בישראל  תושב  מעמד  לחסרי והסוציאלי   הרפואי הביטוח לבחינת הוועדה ח"דו 4
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להערות הציבור, אולם   5פורסמה טיוטת צו מתקן לסעיף    2022בינואר  העובדים הזרים של הכנסת,  

 מאז לא ארע דבר.  

רב של מעסיקים ל מס'  : עובדים אשר מועסקים אצלא ביטוחריבוי מעסיקים מותיר את העובד ל. .7

שכן כל מעסיק מעביד את העובד למשך מס' שעות נותרים ברוב המקרים ללא ביטוח רפואי כלל  

 בשבוע בלבד ואינו מוצא לנכון לעשות לו ביטוח רפואי. 

רפואי .  8 טיפול  קבלת  מונעת  שפה  רפואי  :נגישות  לטיפול  והפניות  תורים  ידי    קביעת  על  נקבעות 

חב של  הטלפוני  הביהמוקד  בשפות   טוח.רת  לקוחות  שירות  מספקות  אינן  הביטוח  חברות  זאת,  עם 

העובדים   ידי  על  דוברים  המדוברות  ערשאינם  אנגלית,  רו עברית,  או  אמורים  בית  והדברים  סית; 

בה, בידיעה    אל לעבודלם הוזמנו על ידי מדינת ישר)כו  תורכיהו  ם מסין, תאילנדבמיוחד ביחס לעובדי

)שאזרחיה  ה אואריתרי מדינתיים או הסדרים אחרים(-ןק מהסכמים ביוברים שפות אלו, כחלשאינם ד

החסם הלשוני    .ההגנה הזמנית של משרד הפנים(דין מזה עשור בחסות מדיניות  מתגוררים בישראל כ

 בלת טיפול רפואי כנדרש. מונע נגישות לטיפול כמו גם אפשרות להסכמה מדעת לק

אכיפה    .9 מספקים  ו היעדר  ו פיקוח  הביטוח  חברות  החוליםעל  לעיל  :  קופות  שנמנו  מהבעיות  חלק 

ומועצמות החולים  נובעות  וקופות  הביטוח  חברות  כל מהתנהלות  בהיעדר  פניו  על  מתאפשר  הדבר   .

וא לגיבוש מדיניות אכ  כיפהפיקוח אפקטיבי  גם איסוף מידע הרלוונטי  .  קטיביותפאפיקוח  ופה  יכמו 

יישומן בפועל,   ועל  על הפוליסות  משרד האוצר יונינו  סיומנמשרד הבריאות מתנער מאחריותו לפקח 

אך ורק למקרים פרטניים מצטמצמת    מעורבותו  אינו פועל באורח יזום לפיקוח על הנעשה בשדה זה, ו

ארגוני הסיוע. בהקשר זה ראוי להדגיש כי בניגוד למבוטחים ישראלים בתלונה יזומה מטעם    שמגיעים

הבי במערך  הפרטישנעזרים  לשכבות  טוחים  שמשתייכים  נותנת  הדעת  ואשר  חזקות  ים  היותר 

שנשענים בעל כורכם קלט  המי העבודה ומבקשי  בציבור הישראלי, הרי שבמקרה של מהגרומבוססות  

הפרטיים  על   הביטוחים  באוכלוסיה המצב    –בלבד  ועליו    –מערך  מדובר  דהינו  לגמרי,  הפוך  הינו 

  מונים.קשיי שפה וחוסר יכולת לפנות בתלונות אל הממאופיינת בעוני מרוד,אשר מוחלשת 

  

מקצת   רק  מנינו  מולסיכום,  אשר  לקיפובלמהליקויים  שים  מתמשך  לוטחיםהמבל  ח  הראוי  מן  קיים . 

האמורחשיבה   הביטוח  מבנה  הסד  על  או  מלכתי  בריאות  ביטוח  החלת  על  ולבחון  מקביל  ציבורי  ר 

אלו, באח  5אוכלוסיות  להכיר  הפחות  נתונים ולכל  לאסוף  הביטוח,  חברות  אחר  לפקח  המדינה  ריות 

ל  וכמובן  מהשטח,  הליקויירלוונטיים  לתיקון  זאת  פעול  א  .  הסעיפים בין  של  נקודתי  שינוי  באמצעות  ם 

 . הביטוח הפרטיות לעובדים וליסותלכך בפהמקפחים בצו עובדים זרים, ובהמשך 

 

 

 . לעיל נשמח להוסיף ולפרט בהקשרים שהועלו    

 בברכה,    

 

 (Phd)ט יי גוטצי ד"ר זוא      עו"ד אלעד כהנא 

 ם יות אדרופאים לזכו      קו לעובד 
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ור חלק מהבעיות והקשיים שהועלו במסמך זה, אך  מקודמת בימים אלו מטעם משרד הבריאות יש בה אמנם כדי לפת
מת ביחס לאוכלוסיה שבה  הינה מצומצ ורק עבור אוכלוסית הזכאים שהוגדרה במסגרת הסדר זה, ש רק באורח חלקי
 .עוסק מסמך זה


