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השימוש בתמונות באישור Microsoft

האלוף דורון רובין ז"ל
1944-2018
"השירות בצבא הוא עדיין שליחות.
בעסקי חיים ומוות רצוי שיעסקו הטובים,
השקולים והאחראיים שבינינו ,בלי שום
קשר להשתייכותם למוקדי כוח כאלה
ואחרים .זה מה שהייתי רוצה להנחיל
לדור המפקדים הצעירים שגדל עכשיו
ויגדל בעתיד:
אל תשרדו ,אל תתחמנו ,אל תקמבנו.
היו ישרים ,הגונים ,ערכיים".

אז מה אתם יודעים?
 .1מהי "תאונה"?
 .2מהי "תאונת עבודה"?
 .3האם "תאונה" כוללת גם "מקרה מסוכן"?
 .4האם יש  2קטגוריות משפטיות של מחלת מקצוע? אם כן ,מהן?

 .5האם מיקרוטראומה היא מחלת מקצוע?
 .6מי מדווח על תאונה ,מקרה מסוכן ומחלת מקצוע?
 .7מי מדווח על תאונת עבודה?

 .8מי חוקר תאונות?
 .9מי חוקר תאונות עבודה ?
 .10מה בין חקירת תאונה ובין בירור סיבות ונסיבות של תאונות?
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מהי תאונה? מהי תאונת עבודה?
שאלת תרגול להמחשה
.1

שלומי עובד כעגורנאי במפעל לייצור אלמנטיים טרומיים .תוך כדי עבודתו ,נקרעה
שרשרת העגורן וגרמה לנפילת המטען המורם ללא כל נפגעים .הינך ממונה על
הבטיחות במפעל עם וותק של שבועיים בעבודה במפעל ...מה תייעץ למנהל המפעל

ומדוע (להלן" :המקרה הראשון" )?
.2

האם תשובתך היתה משתנה אילו המטען גרם לפציעת עובד שבגינה נעדר העובד 2
ימים מהעבודה (להלן" :המקרה השני" )?

.3

האם תשובתך היתה משתנה אילו המטען גרם לפציעת עובד שבגינה נעדר העובד 4
ימים מהעבודה (להלן" :המקרה השלישי" )?

.4

איזה מבין המקרים הינו תאונה? מדוע

.5

האם תשובותיך היו משתנות אם שלומי היה עגורנאי שכיר אצל קבלן שנשכר על ידי
המפעל לבצע עבודות באמצעות עגורן השייך לקבלן העצמאי?
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אז מהי "תאונה" ?
פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה )1945 ,
" .1תאונה"-

אין הגדרה ...אבל היא תאונה אם אירעה תוך כדי עבודת העובד ועקב

עבודת העובד ותוצאתה היא:
א .מוות
ב .אובדן יכולת השתכרות בעבודת העובד מעל  3ימים
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אז מהו "מקרה מסוכן"?
פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה )1945 ,
" .1מקרה מסוכן"-

מקרה כלשהוא ממין מקרים שעליהם הורחבו הוראות סעיף 3

בתקנות שהותקנו לפי פקודה זאת .מהם?

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה) ,תשיא-
doc.1951
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אז מהי "מחלת מקצוע"?
פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה ),
1945
מחלת משלח היד" -מחלה הנזכרת בתוספת השלישית או מחלה
אחרת כל שהיא שעליה הוטלו הוראות סעיף  5בתקנות שהותקנו לפי
הפקודה הזאת"
פקודת התאונות ומחלות משלח היד (הודעה) docx.1945

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

doc.1980
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אז מי מדווח? ,איך ומתי? על:
תאונה ,מחלת משלח היד (מקצוע) ומקרה מסוכן?

.1

על תאונה -המעסיק ,בכתב ומייד למפא"ז לפי טופס שבתוספת הראשונה

.2

על מקרה מסוכן -המעסיק ,בכתב ןמייד למפא"ז לפי טופס שבתוספת

הראשונה ,מייד
.3

על מחלת משלח היד (מחלת מקצוע) -רופא מוסמך בהודעה בכתב ומייד
למפע"ר ,מעסיק ,בכתב ומייד לפי טופס שבתוספת השנייה למפא"ז ולרופא
מחוזי
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משמעות אשמת העובד בפגיעה בעבודה
ההבדל בין הפיצוי הסוציאלי לפיצוי הנזיקי

.1

עקרון הזכאות הבסיסי לפי עקרון האשם

.2

מקור המימון -ביטוח פרטי מול ביטוח באמצעות הציבור

.3

גובה ועיקרון הפיצוי -השבת הנזק לקדמותו בנזיקי מול פיצוי בסוציאלי
(מקסימום לפי תקנה )15

.4

אופי הפיצוי וצורת הפיצוי -תשלום כספי בנזיקי מול תשלום כספי ודרכי
שיקום בסוציאלי

.5

עקרון ההרתעה -הרתעה בנזיקי מול היעדר הרתעה בסוציאלי

.6

עקרון סופיות הדיון -רק בנזיקי ולא בסוציאלי

.7

פיצוי עבור כאב וסבל -רק בנזיקי
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מהי תאונת עבודה?

.1הגדרה לפי סעיף  79לחוק הביטוח הלאומי
"תאונת עבודה" -תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או
מטעמו ,ובעובד עצמאי -תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו"
 .2בעיות בהגדרה :המונח "תאונה" אינו מוגדר = הגדרה טאוטולוגית בה המגדיר
הוא המוגדר .בבג"ץ  4690/97נקבע כי " בהיעדר הגדרה של המינוח "תאונה"
בחוק ,מוטלת עלינו המלאכה לפרשו ולמלאו תוכן ,לאור תכליתו של החוק
ובמסגרת כללי הפרשנות המקובלים עלינו".
 .3נקבעו בחוק ובפסיקה  3קטגוריות לפגיעה בעבודה:
א .תאונת עבודה
 .)1בשל גורמים הנראים לעיין
 .)2בשל גורמים שאינם נראים לעיין
ב .מחלת מקצוע
ג .מיקרוטראומה
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מהי תאונת עבודה?

.2תאונה כתוצאה מגורמים הנראים לעיין

.1

המבחן להגדרת תאונה מגורמים הנראים לעיין הינו "מבחן הפתאומיות" .הפסיקה קבעה
כי תאונה היא אירוע פתאומי ,חד פעמי ,שניתן לאתרו בזמן ובמקום (דב"ע לא  0-5ושדי נ'

המוסד לביטוח לאומי) .מבחן הפתאומיות כולל הלכה למעשה שני מבחני משנה:
.1

מבחן הפתאומיות -משך הזמן :ניתן לקבוע בדיור מתי אירעה התאונה

.2

מבחן הפתאומיות -מישור השטח:על העובד להצביע על המקום המדויק שבו אירעה

לו התאונה.
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מהי תאונת עבודה?

.2תאונה כתוצאה מגורמים שאינם נראים לעיין
.1
.2
.3
.4

תאונה מסוג זה מתרחשת במקרים שבהם על רקע קונסטיטוציוני (מצב
תחלואתי קודם) פורצת מחלה עקב אירוע חריג בעבודה.
הפסיקה קבעה הפרדה ברורה ומוחלטת בין התאונות מגורמים הנראים לעיין
לגורמים שאינם נראים לעיין.
המבחן שבפסיקה בעניין תאונות מגורמים שאינם נראים לעיין הוא מבחן
"האירוע החריג".
הרקע לפיתוח מבחן האירוע החריג נעוץ בסעיף  83לחוק הביטוח הלאומי
הקובע כדלקמן:
"תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב
העבודה ,אם לא הוכח ההיפך .ואולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים
הנראים לעיין ,בין שאירעה לעובד ובין לעובד עצמאי ,אין רואים אותה כתאונת
עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה הייתה פחותה הרבה
מהשפעת גורמים אחרים".
12

מהי תאונת עבודה?

.2תאונה כתוצאה מגורמים שאינם נראים לעיין-
מבחן "האירוע החריג"

על פי מבחן האירוע החריג יש להוכיח קיומו של אירוע חריג בעבודה -משמעו כי לפני
קרות הפגיעה הגופנית יתרחש אירוע בלתי שגרתי לעובד ,בין שהאירוע יכלול הפעלת
מאמץ פיסי מיוחד שהעובד אינו נוהג להפעילו במהלך עבודתו ,ובין שעבר על העובד
אירוע טראומטי חיצוני אחר ,כמו דחק נפשי ,מתח או התרגזות יוצאת דופן אשר הוא אינו
מורגל בה בחיי העבודה היומיומיים.
(עב"ל  481/99המוסד לביטוח לאומי נ' מכלוביץ)
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מהי תאונת עבודה?

.2תאונה כתוצאה מגורמים שאינם נראים לעיין
מבחן "האירוע החריג" -דוגמאות מהפסיקה"?
.1

.2

אירועים נפשיים:
.1

ויכוחים

.2

עלבונות

.3

התרגזויות

.4

איומי והודעות פיטורים

.5

איומים

.6

הפעלת לחצים חריגים בעבודה

מאמץ פיזי חריג
.1

הרמת משא כבד אשר האדם אינו מורגל בו

.2

מנגד ,נקבע כי החלפת גלגל ע"י מורה לנהיגה אינה אירוע חריג.
14

בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה
 .1תאונה בדרך לעבודה -סעיף )1(80

"רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם-
אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או
ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו ,מן העבודה למעונו או

ממקום עבודה אחד למשנהו ,ועקב נסיעתו או הליכתו זו".
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה

.2תאונה תוך הצלת גוף או רכוש-סעיף )2(80

"רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם-
אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח ,במקום העבודה או בסביבתו
הקרובה ביותר ,בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה

לגוף או לרכוש".
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה

 .3תאונה ע"י אדם אחר מחפץ במקום העבודה סעיף
)3(80
"רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם-

אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה
מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר ,הנמצאים
במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה ,או
הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה ,והנפגע לא היה
שותף לגרימת הפגיעה".
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בדרך לעבודה וחזקת תאונת עבודה
 .4תאונה בהפסקת צהרים  -סעיף )4(80

"רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם-
אירעה למבוטח שהוא עובד ,בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד
ושאינה עולה על שלוש שעות ,במקום שבו המבוטח או העובדים
במקום עבודתו סועדים ,והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב

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
.1
.2
.3

המחלה נקבעה כמחלת מקצוע
המבוטח חלה בהיות המחלה קבועה כמחלת מקצוע
המבוטח עומד בתנאי טור  2לרשימה
 .1התנאי הבסיסי -עליו להראות כי במסגרת עבודתו הוא עוסק בעבודה או
בהליך ייצור שהשר קבע כי הביאו לכדי מחלה זו להוות מחלת מקצוע.
 .2נטל ההוכחה על העובד
 .3משך זמן העבודה כתנאי להכרה במחלת מקצוע
 (1מחלות הקובעות פרק זמן מינימלי
 (2מחלות שלא נקבע עליהן זמן בכלל
 (3מחלות שנקבע להם פרק זמן ,אך זמן זה אינו מדוד ("עבודה ממושכת",
תקופה ממושכת" )
 .4המבוטח חלה במחלה עקב עבודתו
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מחלות מקצוע

מידת התרומה הנדרשת
הפסיקה קבעה כי תרומה בשיעור של  20%ומעלה מבססת קשר

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.
(עב"ל  37/58המוסד לביטוח לאומי נ' פרוזר)
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תורת המיקרוטראומה
הגדרה

 .1פגיעות זעירות
 .2חוזרות ונשנות

 .3נזק ממשי
 .4קשר סיבתי
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פגיעות מיוחדות
בקע מפשעתי -סעיף 84

 .1הופעת הבקע תוך כדי העבודה
 .2הבקע נגרם כתוצאה ממאמץ בלתי רגיל
 .3עקב הופעת הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו (גם אם ההפסקה
אינה מיידית)...
 .4קבלת טיפול רפואי תוך  72שעות
 .5מסירת הודעה תוך  72שעות
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פגיעות מיוחדות

ליקויי שמיעה וטינטון -סעיף 84א -תנאים מצטברים
בחשיפה לרעש מזיק
א .שמיעה
 .1המבוטח נחשף לרעש העולה על המותר לפי סעיף  173לפב"ט
ותקנות בריאות העובדים ברעש.
 .2כושר השמיעה פחת בשיעור של  20דציבל לפחות בכל אחת
מהאוזניים
 .3הגשת תביעה תוך  12חודשים
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פגיעות מיוחדות

ליקויי שמיעה וטינטון -סעיף 84א -תנאים מצטברים
בחשיפה לרעש מזיק
ב .טינטון
.1
.2
.3
.4
.5

קיום כל התנאים הנוגעים לירידה בשמיעה
הפחתה בשיעור  25דציבל בשתי האוזניים בתדירות  3,000ו-
4,000
תיעוד ברשומה הרפואית בזמן החשיפה לרעש מזיק
פגיעה תפקודית – נקבע בפסיקה כי אין מדובר בתנאי בל יעבור.
כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו
פניות חוזרות ונישנות לטיפול רפואי
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פגיעות מיוחדות
אוטם שריר הלב

 .1חובת קיומו של אירוע חריג
 .2קשר סיבתי-
.1
.2

בין האירוע החריג לעבודה
בין האירוע החריג להופעת האוטם

 .3השפעת סמיכות הזמנים בין האירוע לבין הופעת אוטם שריר הלב
כתאונת עבודה (הופעת אוטם לאחר  7ימים לא הוכרה )...ככל
שמתקצר פרק הזמן שבין האירוע החריג לבין הופעת אוטם שריר הלב
הרי הדבר פועל לטובת המבוטח.
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פגיעות מיוחדות
כאבי גב

.1
.2
.3
.4

.5

חובת קיומו של אירוע תאונתי (הרמת משקל ,תנועה סיבובית ,פגיעה אגב
התכופפות)
קשר סיבתי -בין האירוע החריג לעבודה
ההבחנה בין פגיעה בגב עקב גורמים הנראים לעיין לכאלו שאינם נראים -לפי חזקת
הסיבתיות בסעיף  ,83די להוכיח כי כאב הגב התרחש במהלך העבודה על מנת
להקים את חזקת הסיבתיות ועל המוסד לביטוח לאומי לשלול קשר סחבתי זה.
לעומת זאת ,בפגיעה מגורם שאינו נראה לעיין ,די שיוכח על ידי המוסד לביטוח
לאומי כי השפעת העבודה פחותה בהרבה מהשפעת הגורמים האחרים על הפגיעה
בגב על מנת לדחות את התביעה (טענת "שינויים ניווניים").
פגיעה בגב לפי תורת המיקרוטראומה -לאחר הנחת תשתית עובדתית ראויה ,יעבור
עניין המבוטח אל המומחה הרפואי על מנת שיחווה דעתו אם ישנו קשר סיבתי בין
העבודה לבין הפגיעה בגבו של המבוטח.
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פרוצדורה וטפסים
טופס בל250 -
טופס בל283 -
טופס בל211 -
טופס בל202 -
טופס בל200 -
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