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בלי שום  , השקולים והאחראיים שבינינו
קשר להשתייכותם למוקדי כוח כאלה  

זה מה שהייתי רוצה להנחיל  . ואחרים
לדור המפקדים הצעירים שגדל עכשיו  

:ויגדל בעתיד
.תקמבנואל , אל תתחמנו, אל תשרדו
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?אז מה אתם יודעים

?"תאונה"מהי .1

?"תאונת עבודה"מהי .2

?"מקרה מסוכן"כוללת גם " תאונה"האם .3

?מהן, אם כן? קטגוריות משפטיות של מחלת מקצוע2האם יש .4

?היא מחלת מקצועמיקרוטראומההאם .5

?מקרה מסוכן ומחלת מקצוע, מי מדווח על תאונה.   6

?מי מדווח על תאונת עבודה.   7

?מי חוקר תאונות.  8

?מי חוקר תאונות עבודה .  9

?מה בין חקירת תאונה ובין בירור סיבות ונסיבות של תאונות. 10
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?מהי תאונת עבודה? מהי תאונה
שאלת תרגול להמחשה

נקרעה,עבודתוכדיתוך.טרומייםאלמנטייםלייצורבמפעלכעגורנאיעובדשלומי1.

עלממונההינך.נפגעיםכלללאהמורםהמטעןלנפילתוגרמההעגורןשרשרת

המפעללמנהלתייעץמה...במפעלבעבודהשבועייםשלוותקעםבמפעלהבטיחות

?("הראשוןהמקרה":להלן)ומדוע

2העובדנעדרשבגינהעובדלפציעתגרםהמטעןאילומשתנההיתהתשובתךהאם2.

?("השניהמקרה":להלן)מהעבודהימים

4העובדנעדרשבגינהעובדלפציעתגרםהמטעןאילומשתנההיתהתשובתךהאם3.

?("השלישיהמקרה":להלן)מהעבודהימים

מדוע?תאונההינוהמקריםמביןאיזה4.

ידיעלשנשכרקבלןאצלשכירעגורנאיהיהשלומיאםמשתנותהיותשובותיךהאם5.

?העצמאילקבלןהשייךעגורןבאמצעותעבודותלבצעהמפעל
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?" תאונה"אז מהי 

1945, (הודעה )פקודת התאונות ומחלות משלח היד 

ועקבהעובדעבודתכדיתוךאירעהאםתאונההיאאבל...הגדרהאין-"תאונה"1.

:היאותוצאתההעובדעבודת

מוות.א

ימים3מעלהעובדבעבודתהשתכרותיכולתאובדן.ב
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?"מקרה מסוכן"אז מהו 

1945, (הודעה )פקודת התאונות ומחלות משלח היד 

3סעיףהוראותהורחבושעליהםמקריםממיןכלשהואמקרה-"מסוכןמקרה"1.

?מהם.זאתפקודהלפישהותקנובתקנות

-תשיא,(עבודהבמקומותמסוכניםמקריםעלהודעה)היד-משלחומחלותהתאונותתקנות

1951.doc

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשיא-1951.doc
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?"מחלת מקצוע"אז מהי 
, (הודעה )פקודת התאונות ומחלות משלח היד 

1945

מחלה הנזכרת בתוספת השלישית או מחלה "-מחלת משלח היד

בתקנות שהותקנו לפי  5אחרת כל שהיא שעליה הוטלו הוראות סעיף 

"הפקודה הזאת

docx.1945( הודעה)פקודת התאונות ומחלות משלח היד 

15+28+7+8+14+10+2=84
-תשם, (רשימה נוספת–חובת הודעה )תקנות מחלות מקצוע 

1980.doc

פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה) 1945.docx
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תשם-1980.doc


8

:על? איך ומתי?, אז מי מדווח
?ומקרה מסוכן( מקצוע)מחלת משלח היד , תאונה

הראשונהשבתוספתטופסלפיז"למפאומיידבכתב,המעסיק-תאונהעל1.

שבתוספתטופסלפיז"למפאןמיידבכתב,המעסיק-מסוכןמקרהעל2.

מייד,הראשונה

ומיידבכתבבהודעהמוסמךרופא-(מקצועמחלת)הידמשלחמחלתעל3.

ולרופאז"למפאהשנייהשבתוספתטופסלפיומיידבכתב,מעסיק,ר"למפע

מחוזי
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משמעות אשמת העובד בפגיעה בעבודה  
ההבדל בין הפיצוי הסוציאלי לפיצוי הנזיקי

האשםעקרוןלפיהבסיסיהזכאותעקרון1.

הציבורבאמצעותביטוחמולפרטיביטוח-המימוןמקור2.

בסוציאליפיצוימולבנזיקילקדמותוהנזקהשבת-הפיצויועיקרוןגובה3.

(15תקנהלפימקסימום)

ודרכיכספיתשלוםמולבנזיקיכספיתשלום-הפיצויוצורתהפיצויאופי4.

בסוציאלישיקום

בסוציאליהרתעההיעדרמולבנזיקיהרתעה-ההרתעהעקרון5.

בסוציאליולאבנזיקירק-הדיוןסופיותעקרון6.

בנזיקירק-וסבלכאבעבורפיצוי7.
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?מהי תאונת עבודה
לחוק הביטוח הלאומי79הגדרה לפי סעיף .1

תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או  -"תאונת עבודה"
"תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו-ובעובד עצמאי, מטעמו

הגדרה טאוטולוגית בה המגדיר  = אינו מוגדר " תאונה"המונח : בעיות בהגדרה2.
" תאונה"בהיעדר הגדרה של המינוח " נקבע כי 4690/97ץ "בבג. הוא המוגדר

לאור תכליתו של החוק  , מוטלת עלינו המלאכה לפרשו ולמלאו תוכן, בחוק
".ובמסגרת כללי הפרשנות המקובלים עלינו

:קטגוריות לפגיעה בעבודה3נקבעו בחוק ובפסיקה 3.
תאונת עבודה  .א

בשל גורמים הנראים לעיין(.1
בשל גורמים שאינם נראים לעיין(.2

מחלת מקצוע.   ב
מיקרוטראומה.   ג
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?מהי תאונת עבודה
תאונה כתוצאה מגורמים הנראים לעיין.2

קבעההפסיקה."הפתאומיותמבחן"הינולעייןהנראיםמגורמיםתאונהלהגדרתהמבחן1.

'נושדי0-5לאע"דב)ובמקוםבזמןלאתרושניתן,פעמיחד,פתאומיאירועהיאתאונהכי

:משנהמבחנישנילמעשההלכהכוללהפתאומיותמבחן.(לאומילביטוחהמוסד

התאונהאירעהמתיבדיורלקבועניתן:הזמןמשך-הפתאומיותמבחן1.

אירעהשבוהמדויקהמקוםעללהצביעהעובדעל:השטחמישור-הפתאומיותמבחן2.

.התאונהלו
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?מהי תאונת עבודה
תאונה כתוצאה מגורמים שאינם נראים לעיין.2

מצב  )תאונה מסוג זה מתרחשת במקרים שבהם על רקע קונסטיטוציוני 1.
.פורצת מחלה עקב אירוע חריג בעבודה( קודםתחלואתי

הפסיקה קבעה הפרדה ברורה ומוחלטת בין התאונות מגורמים הנראים לעיין  2.
.לגורמים שאינם נראים לעיין

המבחן שבפסיקה בעניין תאונות מגורמים שאינם נראים לעיין הוא מבחן  3.
".האירוע החריג"

לחוק הביטוח הלאומי  83הרקע לפיתוח מבחן האירוע החריג נעוץ בסעיף 4.
:הקובע כדלקמן

תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב  "
ואולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים  . אם לא הוכח ההיפך, העבודה

אין רואים אותה כתאונת  , בין שאירעה לעובד ובין לעובד עצמאי, הנראים לעיין
עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה הייתה פחותה הרבה 

".מהשפעת גורמים אחרים
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?מהי תאונת עבודה
-תאונה כתוצאה מגורמים שאינם נראים לעיין.2

"האירוע החריג"מבחן 

לפניכימשמעו-בעבודהחריגאירועשלקיומולהוכיחישהחריגהאירועמבחןפיעל
הפעלתיכלולשהאירועבין,לעובדשגרתיבלתיאירועיתרחשהגופניתהפגיעהקרות

העובדעלשעברובין,עבודתובמהלךלהפעילונוהגאינושהעובדמיוחדפיסימאמץ
אינוהואאשרדופןיוצאתהתרגזותאומתח,נפשידחקכמו,אחרחיצוניטראומטיאירוע
.היומיומייםהעבודהבחייבהמורגל

(מכלוביץ'נלאומילביטוחהמוסד481/99ל"עב)
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?מהי תאונת עבודה
תאונה כתוצאה מגורמים שאינם נראים לעיין.2

?"דוגמאות מהפסיקה-"האירוע החריג"מבחן 

:נפשייםאירועים1.

ויכוחים1.

עלבונות2.

התרגזויות3.

פיטוריםוהודעותאיומי4.

איומים5.

בעבודהחריגיםלחציםהפעלת6.

חריגפיזימאמץ2.

בומורגלאינוהאדםאשרכבדמשאהרמת1.

.חריגאירועאינהלנהיגהמורהי"עגלגלהחלפתכינקבע,מנגד2.
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה
(1)80סעיף -תאונה בדרך לעבודה. 1

-רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם"

אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או  

מן העבודה למעונו או  , ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו

".ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ממקום עבודה אחד למשנהו
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה
(2)80סעיף -תאונה תוך הצלת גוף או רכוש.2

-רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם"

במקום העבודה או בסביבתו  , אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח

בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה , הקרובה ביותר

".לגוף או לרכוש
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה
י אדם אחר מחפץ במקום העבודה סעיף "תאונה ע. 3

80(3)

-רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם"

אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה  

הנמצאים  , מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר

או  , במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה

והנפגע לא היה  , הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה

".שותף לגרימת הפגיעה
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה
(4)80סעיף -תאונה בהפסקת צהרים . 4

-רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם"

בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד  , אירעה למבוטח שהוא עובד

במקום שבו המבוטח או העובדים  , ושאינה עולה על שלוש שעות

והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב  , במקום עבודתו סועדים

סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי 

נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו  

".לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו
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מחלות מקצוע
תנאים להכרה בפגימות המבוטח כמחלת מקצוע

מקצועכמחלתנקבעההמחלה1.

מקצועכמחלתקבועההמחלהבהיותחלההמבוטח2.

לרשימה2טורבתנאיעומדהמבוטח3.
אובעבודהעוסקהואעבודתובמסגרתכילהראותעליו-הבסיסיהתנאי1.

.מקצועמחלתלהוותזומחלהלכדיהביאוכיקבעשהשרייצורבהליך
העובדעלההוכחהנטל2.
מקצועבמחלתלהכרהכתנאיהעבודהזמןמשך3.

מינימליזמןפרקהקובעותמחלות1)
בכללזמןעליהןנקבעשלאמחלות2)
,"ממושכתעבודה)"מדודאינוזהזמןאך,זמןפרקלהםשנקבעמחלות3)

("ממושכתתקופה
עבודתועקבבמחלהחלההמבוטח4.
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מחלות מקצוע
מידת התרומה הנדרשת

ומעלה מבססת קשר  20%הפסיקה קבעה כי תרומה בשיעור של 

.סיבתי והמבוטח יוכר כמי שנפגע בעבודתו
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מחלות מקצוע
מחלה שהוחמרה במקום העבודה

,  מחלת מקצוע אינה מחלה הנגרמת אך ורק כתוצאה מהעבודה

.אלא גם מצב שבו העבודה הביאה לכדי החמרת מחלה קיימת

(פרוזר' המוסד לביטוח לאומי נ37/58ל "עב)
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המיקרוטראומהתורת 
הגדרה

זעירותפגיעות1.

ונשנותחוזרות2.

ממשינזק3.

סיבתיקשר4.
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פגיעות מיוחדות
84סעיף -בקע מפשעתי

העבודהכדיתוךהבקעהופעת1.

רגילבלתיממאמץכתוצאהנגרםהבקע2.

ההפסקהאםגם)עבודתואתהמבוטחהפסיקהבקעהופעתעקב3.

(...מיידיתאינה

שעות72תוךרפואיטיפולקבלת4.

שעות72תוךהודעהמסירת5.
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פגיעות מיוחדות
תנאים מצטברים  -א84סעיף -וטינטוןליקויי שמיעה 

בחשיפה לרעש מזיק

שמיעה.א

ט"לפב173סעיףלפיהמותרעלהעולהלרעשנחשףהמבוטח1.
.ברעשהעובדיםבריאותותקנות

אחתבכללפחותדציבל20שלבשיעורפחתהשמיעהכושר2.
מהאוזניים

חודשים12תוךתביעההגשת3.
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פגיעות מיוחדות
תנאים מצטברים  -א84סעיף -וטינטוןליקויי שמיעה 

בחשיפה לרעש מזיק

טינטון.ב

בשמיעהלירידההנוגעיםהתנאיםכלקיום1.

-ו3,000בתדירותהאוזנייםבשתידציבל25בשיעורהפחתה2.
4,000

מזיקלרעשהחשיפהבזמןהרפואיתברשומהתיעוד3.

.יעבורבלבתנאימדובראיןכיבפסיקהנקבע–תפקודיתפגיעה4.
נסיבותיולפיייבחןמקרהכל

רפואילטיפולונישנותחוזרותפניות5.
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פגיעות מיוחדות
אוטם שריר הלב

חריגאירועשלקיומוחובת1.

-סיבתיקשר2.

לעבודההחריגהאירועבין1.

האוטםלהופעתהחריגהאירועבין2.

הלבשריראוטםהופעתלביןהאירועביןהזמניםסמיכותהשפעת3.
ככל(...הוכרהלאימים7לאחראוטםהופעת)עבודהכתאונת

הלבשריראוטםהופעתלביןהחריגהאירועשביןהזמןפרקשמתקצר
.המבוטחלטובתפועלהדברהרי



27

פגיעות מיוחדות
כאבי גב

אגבפגיעה,סיבוביתתנועה,משקלהרמת)תאונתיאירועשלקיומוחובת1.
(התכופפות

לעבודההחריגהאירועבין-סיבתיקשר2.

חזקתלפי-נראיםשאינםלכאלולעייןהנראיםגורמיםעקבבגבפגיעהביןההבחנה3.
מנתעלהעבודהבמהלךהתרחשהגבכאבכילהוכיחדי,83בסעיףהסיבתיות

.זהסחבתיקשרלשלוללאומילביטוחהמוסדועלהסיבתיותחזקתאתלהקים
לביטוחהמוסדידיעלשיוכחדי,לעייןנראהשאינומגורםבפגיעה,זאתלעומת4.

הפגיעהעלהאחריםהגורמיםמהשפעתבהרבהפחותההעבודההשפעתכילאומי
."(ניוונייםשינויים"טענת)התביעהאתלדחותמנתעלבגב

יעבור,ראויהעובדתיתתשתיתהנחתלאחר-המיקרוטראומהתורתלפיבגבפגיעה5.
ביןסיבתיקשרישנואםדעתושיחווהמנתעלהרפואיהמומחהאלהמבוטחעניין

.המבוטחשלבגבוהפגיעהלביןהעבודה
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פרוצדורה וטפסים

250-טופס בל
283-טופס בל
211-טופס בל
202-טופס בל
200-טופס בל

טפסים/טופס בל 250- בקשה לקבלת טיפול רפואי לנפגע עבודה- שכיר.pdf
טפסים/טופס בל 283- אישור לקבלת טיפול רפואי לנפגע עבודה- עצמאי.pdf
טפסים/טופס בל 211- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה.pdf
טפסים/טופס בל 202- תביעה למחלת מקצוע.pdf
טפסים/טופס בל 200- תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה וולתשלום גמלת נכות מעבודה.pdf

