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.1

בהחלטתנו מיום  11.11.1.12הורינו למשיב להגיש נתונים  ,הנתמכים בתצהיר ,

בהם תוצג השוואה ברורה ומפורטת בין סוגי התגמולים  ,לרבות ההטבות  ,המשולמים
לנכי צה " ל שאיבדו באופן חלקי את כושר עבודתם ובין סוגי התגמולים וההטבות
המשולמים לנכים נפגעי תאונ ות עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ] ,
התשנ " ה ( 1331 -להלן  4חוק הביטוח הלאומי ) שאובדן כושר העבודה שלהם זהה לזה של
נכי צה " ל  ,כאמור  .כמו כן הורינו כי בנתונים יפורט ערכם הכספי של כל אחד מן
התגמולים וההטבות האמורים וערכם הכולל  ,בהתייחס לדרגות שונות של שכר

2

שהשתכרו הנכים טרם אובדן כושר העבודה החלקי כאמור (  1,...ש " ח  ,השכר
הממוצע ב משק  11,... ,ש " ח ו 10,... -ש " ח ).
.1

ביום  1.2.1.11הגיש המשיב את התצהיר האמור ובימים  2.1.1.11ו-

 12.1.1.11הגישו ה עותרים את תגובתם לנתונים שפורטו בתצהיר .
.3

לאחר שעיינו בתצהיר המשיב ובתגובות לו  ,החלטנו להוציא צו על -תנאי

כמבוקש בסעיף א ' לעתירה המתוקנת מיום  1..1.1.13כדלקמן 4
מדוע לא תבוטלנה תקנות הנכים ( טיפול רפואי ) ( תיקון )  ,תשס " ח 1..2 -ככל
שיש בהן משום אפליה של נכי צה " ל לעומת נכים נפגעי תאונות עבודה לפי חוק
הביטוח הלאומי .
.2

ת צהיר תשובה מטעם המשיב יוגש תוך  3.ימים והעות רים יוכלו להגיב לאמור

בו בתוך  3.ימים נוספים  .ימי הפגרה יבואו במניין הימים .
ניתנה היום  ,ו ' באב התשע " ה ( .) 11.1.1.11

הנשיאה

שופטת
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צו על – תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית -משפט זה  ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על -תנאי המכוון א ל המשיב והמורה לו להתייצב וליתן טעם 4
 . 1מדוע לא תבוטלנה תקנות הנכים ( טיפול רפואי ) ( תיקון )  ,תשס " ח 1..2 -ככל
שיש בהן משום אפליה של נכי צה " ל לעומת נכים נפגעי תאונות עבודה לפי
חוק הביטוח הלאומי .

4

המשיב יגיש תשובתו  ,אם רצונו בכך  ,תוך  3.ימים מיום המצאת כ תב זה ,
לבית -המשפט ולבעלי -הדין ישירות  .לעותרים זכות תגובה תוך  3.ימים מיום הגשת
התצהיר מטעם המשיב .
היום  ,ו ' באב התשע " ה . 11.1.1.11 ,
עידית מלול
מזכיר ראשי

