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  הודעה לעיתונות

  בשורה למבוטחי המוסד לביטוח לאומי

  ולאחר מאבק משפטי  ממוש�, �"בעקבות עתירת תנועת אומ

המאפשרת לכל מבוטח " ועדת תביעות"המוסד לביטוח לאומי יחזור להפעיל 

  .ההחלטות בעניינולהתלונ� ולהשיג על 

� יוסי סילמ�ל משרדו "ה למנכ� כי הוא הור"לבג אמשמסר , מאיר כה� �שר הרווחה  

  .בהקד� לפעול להקמת הוועדות

שייתכנו מקרי� בה� פקידי , לקח בחשבו�, חוק הביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי איננו ח� מטעויות

�כנגד  #שחייבת לדו� בכל פניה של מבוטח ועדה " ועדת תביעות"כי על המוסד להפעיל וקבע , המוסד שוגי

הביטוח . בניגוד לחוק פעילות� הופסקה, אול� במש$ השני�, לו פעלו בעבראועדות .יינוהחלטה שהתקבל בענ

לערער בפני הפנה אות� הוא פשוט , במקו� זאתו ,מבוטחיו את זכות� לפנות לוועדות אלוהסתיר מא� הלאומי 

  .אלא שרבי� מהמבוטחי� מסתייגי� מנקיטה בהליכי� משפטיי�. בית הדי� לעבודה

היעדר� של " :כ התנועה"ד אבינוע� מג� ב"במסגרת העתירה טע� עו. & לפני כשנתיי�"תרה לבג& ע"תנועת אומ

פוגע באופ� ישיר ה� במבוטחי המוסד לביטוח לאומי אשר אי� באפשרות� להביא את עניינ� , ועדות התביעות

פועל על  מוסדה . בפני גור� מקצועי נוס  אשר יוכל לבחו� את החלטת פקיד התביעות ולהמלי� לו כיצד לנהוג

הוא מותיר לעצמו את , אול� כאשר מדובר בו עצמו, מנת למצות את החוק כלפיי המבוטחי� בדווקנות רבה

הוא א  מסתיר ממבוטחיו את האפשרות החוקית . הפריבילגיה לקיי� את הוראות המחוקק באופ� סלקטיבי

  . "העומדת לה� לעמוד בפניי ועדת תביעות

� לשנות את החוקכי בכוונתושר הרווחה דאז המוסד  והודיע ,בתחילה ,�לדחות את הדיו� עד  וביקש בהמש$ ה

 שר הרווחה החדשלבית המשפט כי  והודיע �ה )18.6.13יו� שלישי (אתמול אול� ו, להקמת המשלה החדשה

  .חוקהפעיל בהקד� האפשרי את ועדת התביעות כמתחייב על פי ל יוסי סילמ� #ל משרדו "למנכהורה ,  מאיר כה�

קשה להאמי� כי יש צור$ לפנות לבית המשפט העליו� על מנת לאל& את : "&"ר תנועת אומ"אריה אבנרי יו

  ".המדינה לפעולה לפי החוקי� שלה עצמה

הודעת המדינה איננה , ע� זאת. ל"המלהסכמת המדינה מהווה בשורה של ממש למבוטחי ": ד אבינוע� מג�"עו

כל סני� של  דנעמוד על כ$ כי לי, בנוס�. ר למועד בו תחל פעילות הוועדותבייחוד בכל הקשו, ברורה די הצור$

  ".בקרב המבוטחי� יפורס� בהבלטה מספקת ההמוסד תוק� ועדת תביעות וכי דבר קיומ
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