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 עתירה לבג"צ –שלילת גמלה לשוהה שלא כדין  –עובדים זרים הנדון :  
 

הביטוח הלאומי, השולל גמלה משוהים שלא כדין,  ב. לחוק 324בעקבות תיקון סעיף 
 הוגשה כידוע עתירה לבג"צ ע"י האגודה לזכויות האזרח.

 
לאור התגובה המקדמית של המוסד והמדינה לעתירה, שהביאה לידיעת בית המשפט 

והעותרים את פרשנות המוסד להוראה, התקיימו דיונים בין המוסד, משרד המשפטים 
ון אפשרות למצוא הסדרים פרטניים לגבי עובדים זרים, שנפגעו ומשרד הפנים, כדי לבח

 בתאונות עבודה, ושאין ביכולתם, בדרך כלל בשל מצבם הרפואי, לצאת מן הארץ. 
 

בסיכום הדיונים נקבע תהליך בין המוסד לבין משרד הפנים, שיאפשר מתן אשרת שהות 
ולכל היותר עד לסיום הליכי  אשרת תייר( לתקופה מוגבלת, החל ממועד הפנייה, – 2כדין )ב

 קביעת דרגת נכות במוסד.
 

טיפול המוסד אל מול משרד הפנים במתן אשרת שהייה יעשה בהתקיים אחד או יותר 
 מהתנאים הבאים:

 
 מצבו הרפואי של הנפגע אינו מאפשר יציאה מהארץ או שיש צורך בשהייה בארץ .1

 לצורך ניתוח או טיפול רפואי חיוני.            
 
 הנפגע מועמד לועדה רפואית בדרג ראשון או עררים בחודש / חודשיים הסמוכים .2

 למועד הגשת הפנייה למתן אשרה.            
 
 ( וקיים קושי בניודו לחו"ל בעיקר אם 75%לנפגע דרגת נכות זמנית גבוהה )מעל  .3

 מדובר בארץ רחוקה.            
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 הסדר זה, לצורך קבלת טיפולים רפואיים שגרתיים כגון לא תינתן אשרה לפי             
 טיפול בשברים, טיפולים פיזיוטרפיים וכו', וכן לא תינתנה אשרות לצורך דיונים             
 משפטיים.            

 
 ככלל, יש לעשות ככל שניתן, כדי לסיים את ההליכים בועדות רפואיות, לרבות            
 דרגת נכות יציבה, אך במקרים חריגים בהם  לא ניתן לסיים את ההליכים  קביעת            
 והעונים על המוסכם נטפל במתן אשרת שהייה            

 
 הפנייה למשרד הפנים, תעשה באמצעות האגף במשרד הראשי, גב' שושי נעים,             
 שרה, יהיה אישורו שלוהאסמכתא על מצבו הרפואי והצורך הרפואי בהארכת הא            
 רופא המוסד.            

 
 מקרים העונים לקריטריונים שנקבעו לעיל, יש להפנות לגב' שושי נעים באגף            
 במשרד הראשי.              

 
 מי שיקבלו אשרת שהייה על פי האמור לעיל, יהיו זכאים לדמי פגיעה / קצבה            
 ילת האשרה, כפי שנקבע על ידי משרד הפנים.החל מיום תח            

 
יודגש כי מקבלי קצבת נכות צמיתה שאין להם אשרת שהייה כדין, לא יוכלו לקבל את 

  4מיום  1380קצבתם, ועל כן יש לטפל במקרים שהועברו אליכם, כאמור בחוזר נע / 
 .2003במרץ 

 
 
 

 ה,ב ב ר כ 
 

  לאה מנצורי
 עבודהביטוח נפגעי מנהלת אגף א' ,

   

   
 


