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כדלקמן. מטעמם תשובה כתב להגיש המשיביס

 לוועדות מקצועי מתורגמן יצורף כי העותרות □כקשת העתירה של עניינה כזכור, .1

 זאת ובכלל נכות, לקבצאות ירושלים מזרח תושבי של תביעותיהם בבחינת העוסקות

כאמור. מתורגמן לצרף החובה בדבר נהלים יפורסמו וכי כושר, אי וועדות רפואיות ועדות

 ערבית דוברי ברופאים יאוישו הרפואיות הוועדות כי העותרות מבקשות לחלופין,

בוריה. על ערבית בדוברי - אחרות וועדות כושר אי ועדות של ובמקרה

 טעם אתן למשיבים ״המורה תנאי על צו ניתן 13.3.14 מיום הנכבד המשפט בית בהחלטת .2

 בבהמת העוסקות לוועדות ערבית-עברית לשפות מקצועי מתורגמן יצורף לא מדוע

 וועדות רפואיות ועדות זה ובכלל נכות, לקצבאות ירושלים מזרת תושבי של תביעותיהס

אי-כושר»

 הלאומי במוסד המקצוע גורמי תנאי, על צו ומתן הנכבד המשפט בית החלטת בעקבות .3

 מקצועי מתוחגמן צירוף לרבות הרפואיות, בוועדות תרגום אפשחיות מספר שוב בחנו

לערבית, התרגום לסוגיית בנוגע האפשריים הפתרונות את לבחון מנת על וזאת לוועדות,

הרפואיות. הוועדות בפני מתנהלים אשר ההליכים במסגרת



2

 מתורגמן העסקת על הוחלט השונות, האפשרויות את המקצוע גורמי של בחינתם לאחר

 תביעותיהם בבחינת העוסקות בוועדות וזאת מקצועיות, תרגום חברות באמצעות מקצועי

 בוועדות נוכח יחיה המקצועי שהמתורגמן כך נכות, לקצבאות ירושלים מזרח תושבי של

^ רצונו על המבוטח הודיע בהן הרפואיות ב

 רפואיות, לוועדות המוזמנים המבוטחים אל יישלח אשר הזימון במסגרת לכך, בהתאם

 המבוטחים את תיידע אשר הערבית בשפח חותמת תופיע ירושלים, מזרת תושבי שהעם

 להודיע עליהם בוועדה, ערבית־עברית לשפות מקצועי מתורגמן בנוכחות ברצונם אס כי

לאומי. לביטוח למוסד כן על

 יודיע בה הדרך בעניין השונות האפשרויות את לאומי לביסוח המוסד בוחן אלו בימים

 יודיע המבוטח כי היא הנשקלות האפשרויות אחת מקצועי. במתורגמן רצונו על המבוטח

 שיצוין מוגדר זמן תוך וזאת לאומי, לביטוח המוסד של הטלפוני המוסד באמצעות כד על

מראש. לכך להיערך ל^ומי לביטוח למוסד יאפשר ואשר בחותמת,

 מתבצעת מקצועיות תרגום חברות באמצעות מקצועי מתורגמן העסקת כי יובהר,

 מספר חינו לאומי, לביטוח המוסד להערכת המשוער, משכו אשר הליך מכרז, באמצעות

חודשים.

 האמור, השיטי הושלם טרם לפיכך, זמן. פרק נדרש אלה פעולות להטעמת לסיום,

חודשים. שישה תוך המאוחר לכל יושלס לאומי לביטוח תמוסד ולהערכת

 במוסד רפואיות ועדות אגף מנחלת שלום, ימנה גב׳ של נתמך-בתצהירה זה תשובה כתב

לאומי. לביטוח
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