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כ ל ל י
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1.1ביתהדיןהארצילעבודה,בפסקהדיןשבנדון,דןבסוגיה,מהןסמכויותיו 
שלפקידהתביעות,בתביעהלצירוףנכויות,בבואולבחוןאתהנסיבות
לצירוףנכויות,כאמורבתקנה12לתקנותבדברקביעתדרגתנכותלנפגעי
עבודה.

1.2תקנה 12נקבעהמכוחסעיף121לחוק,לפיו:"עלאףהוראותסעיף,120
רשאיהשרלקבוע...נסיבותשלפיהןתובאבחשבוןלצורךהגדלתדרגת
הנכות,אףנכותקודמתכתוצאהמפגיעהבעבודהאשרבשלהשולמהאו
משתלמתגמלהלפיסימןה',אםעקבהאופיהמצטברשלהנכויותנפגע
במידהניכרתכושרהשתכרותושלנכההעבודה.










1.3בתקנה 12האמורה,נקבעוהנסיבותשלפיהןיצורפונכויותוהן:

12()1כתוצאהמהאופיהמצטברשלהנכויות,צמצםנכהמעבודהבדרך
קבע,אתהכנסתומעבודה(כמשמעותהבסעיף98(ב)לחוק)אוממשלח
יד,ב –50%אויותר,לעומתהכנסתוהממוצעתברבעהשנה,שקדם
ליוםשבעדומגיעיםלולראשונהדמיפגיעהעקבהפגיעהבעבודה
האחרונה,אוליום,שבוחלהלאחרונה,לפיסימןג',החמרהבדרגתהנכות,
שעליההוגשההתביעהלצירוףנכויות.

12(:)2צירוףדרגותהנכותמעבודה,עשוילזכותאתהנכהבאחת
מאלה:


א.קצבהבמקוםמענק.

16(היינונכותרפואיותבשיעור
ב.דרגתנכותכאמורבתקנה
,65%שאותהניתןלהגדילל–,100%אםנמנעמהנפגעכל
סיכוילעבודה).


1.4הסוגיההעיקריתשנבחנהבביתהדיןהיא,האםבסמכותפקידהתביעות
(בהתייעצותעםרופא)לקבועשצמצוםההכנסותהואכתוצאהמהאופי
המצטברשלהנכויות,אושבעצםשאלהזו,בהיותהשאלהרפואית,
הינהבתחוםסמכותהועדה.

ביתהדיןקבעשהשאלה,האםצמצוםההכנסותהנוכתוצאהמהאופי
המצטברשלהנכויותהינהבתחוםסמכותהועדההרפואיתולאפקיד
התביעות,כפישסברנועדכה.


1.5ההנחיותהמתבקשותמההלכהשנפסקהבעקבותפסקהדיןהובאובימי
העיוןומובאותבחוזרזה.

התנאים המזכים בצירוף נכויות
.2

2.1התנאיםהנדרשיםלצירוףדרגותנכותמעבודהכמשתמע 
מתקנה12(1)ו–()2הן:










.1נכהמעבודהצמצםאתהכנסותיומעבודהאוממשלחידתוך 
שימתהדגשעלהנקודותהבאות:


א.הצמצוםבהכנסותהואבדרךקבע(כפישעולהבמועד
בדיקתההכנסות) .

"דרךקבע" –להבדילמצמצוםהכנסותאוהפסקת
עבודהלתקופהארעית,לכןהבדיקהנעשיתלאורךתקופה
של 12חודשיםשקדמולמועדהגשתהבקשהלצירוף
נכויות. 

ראהגםסעיף 1.12בחוזרנע/413המצורףבנספח.


ב.הצמצוםבהכנסותהואכתוצאהמהאופיהמצטברשל
הנכויותשנקבעולוכתוצאהמהתאונותהעבודההשונות.

50%אויותר.
ג.הצמצוםבהכנסותהנובשיעור

ההשוואהנעשיתלפיהכנסהממוצעתשלהתובעב-12חודשים
שקדמולמועדהגשתהבקשהלצירוףנכויות,לעומתההכנסה
הממוצעת,ברבעהשנהשקדםליוםשבעדומגיעיםלולראשונה
דמיפגיעה,עקבהפגיעהבעבודה האחרונה(להלןהתאונה
האחרונה)אוליוםשבוחלהלאחרונההחמרהבדרגתהנכות,
שעליההוגשההתביעהלצירוףנכויות.

*הבדיקהנעשיתכמקובלבבדיקתהכנסותלענייןתקנה.15

.2תנאיחיונינוסףלצירוףנכויותהואשהצירוףעשוילהקנות 
זכותל- 

(א)קצבהבמקוםמענק .

(ב)לדרגתנכותרפואיתבשיעור65%לפחות,שתביאבסופו
שלדברלהגדלתדרגתהנכותל–.100%(כאמורבתקנה)16












2.2הבדיקהלבירורקיוםזכותלקצבהבמקוםמענק,כמשמעותובתקנה 
12()2(א)תעשהעלפידרגתהנכותהמלאה,הכוללתגםתקנה.15

דוגמא:תאונהראשונה10%
תאונהשנייה12.5%(10%נכות+2.5%תקנה)15

סיכוםשתיהתאונותללאתקנה,15אינומזכהאתהמבוטח
לקצבהבמקוםבמענק.לעומתזאתהחישובהכוללתקנה,15
עשוילזכותובקצבהבמקוםבמענק.

2.3צירוףנכויות,יעשהרקבמקריםהעוניםעלהתנאיםלעילולאלמטרות
אחרותכמולמשל,כדילקבלקצבההמחושבתלפיבסיסשכרגבוה
יותר,אולצורךקבלתהטבותמרשויותאחרות.

דוגמאות:

א.מבוטחנפגעבשתיתאונותעבודה,ובגיןכלאחתמהתאונות 
קיבלדרגתנכותבשיעור20%המזכהבקצבה.

במקרהזה,איןמדוברבצירוףנכויותשעשוילזכותאתהנפגע
בקצבהבמקוםמענקולפיכךלאיהיהזכאילצירוףנכויות.

,20%נפגעבתאונתעבודה
ב.למבוטחמשתלמתקצבהבשיעור
נוספתונקבעהלולנכותשל65%לפחות,אשרהוגדלה
ל –100%לפיתקנה.16

במקרהזהמשתלמותשתיקצבאותעד.100%

אחוזהנכותהעולהעל100%מופחתמהקצבהעלפיהבסיס
הנמוךיותר.

כיווןשהנכהזכאיכברלנכותעלפיתקנה,16שלאע"יצירוף
נכויות,לאיועמדלוועדהנוספת,שתקבעצירוףנכויות,רקכדי
שתשולםקצבהעלפיהבסיסהגבוהיותר.









סמכויות פקיד התביעות
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3.1פקידהתביעותנדרשלבדוקקיוםכלהתנאיםהנזכריםלעילוהמפורטים 
בתקנה12()1ו–(,)2היינוהאםהנכהצמצםהכנסותיומעבודה,בדרך
קבע,בשיעור50%והאםצירוףהנכויותמזכהאותובקצבהבמקום
מענקאובדרגתנכותעלפיתקנה.16

פקידהתביעותאינונדרשיותרלהחליטאםהצמצוםהואכתוצאהמהאופי
המצטברשלהנכויות–שאלהזוהינהבסמכותועדהרפואית.

3.2נכההתובעצירוףנכויותואיןמתקיימיםבוהתנאיםהאמוריםבסעיף ,3.1
תידחההתביעהלצירוףדרגתנכותמעבודה,לתובעתובהרזכאותולהגיש
תובענהלביתהדיןלעבודה.

דוגמתהמכתבמצורפתבנספחלחוזר.הודעתהדחייהתשלחבדואר
רשוםכמקובל.


3.3נכההתובעצירוףנכויות,ועונהעלהתנאיםהאמורים,יועמדבפניועדה
רפואיתאשרתצטרךלקבועאםהצמצוםבהכנסות,הנוכתוצאהמהאופי
המצטברשלהנכויות,ואםכןמהידרגתהנכותהמצטברתעלפידרגות
הנכותהקיימות,כפישהםבמבחניםשבתוקףביוםקביעתהועדה,וכפוף
לכלליםשבתקנה11לתקנותאלה(חישובמשוקללשלדרגתהנכות).

3.4הודעהעלדחייתהתביעהכאמורבסעיף3.2לעילאוקבלתהתביעה
והעברתהלוועדהרפואיתתינתןע"יפקידהתביעות.

3.5צמצוםההכנסותוהסיבותלצמצום,ייבדקוע"יפקידהתביעות 
באחתאויותרמהדרכיםהמפורטיםלהלן:

.1הנתוניםשימסורהתובעבתביעהלצירוףדרגותנכותמעבודה ,
הנתמכיםבמסמכים,כגון:אישורהמעסיקעלהפסקתהעבודה
והסיבהלהפסקתה(פיטוריןעלרקעמצברפואי/סגירת
המפעל/הבראתהמפעל,פרישהמהעבודהוהסיבותלכךוכו'),
אישוריםרפואייםמעודכנים,כרטיסרפואי,סיכומימחלה–
לרבותתאונתדרכיםשאינןקשורותבעבודה(כחומרהכנהלוועדה
רפואית).











.2מערכותהמידעשלהמוסדכמו:מעמדושלהנפגעבגבייה,
(כעצמאיבגל"שאוכשכירב"רצף").

זכאותלגמלאותאחרותבמוסד:אבטלה,הבטחתהכנסה,זו"ש,
נכותכללית(בנכותכלליתישלצרףאתהתיקלוועדהגםאםאין
משתלמתקצבתנכותכללית).

אתפרטיהזכאותניתןלראותבמסךריכוזמידעלגמלאות
(אינטגרציה) .

נמצאנכהבתהליךשיקומיתידחהתביעתו,בנימוקשהירידה
בהכנסותאינהדרךקבע.


.3חקירהלאימותהסיבותלצמצוםבעיקרבתביעהשלעובדים
עצמאייםאובעלישליטהבחברות.

תפקיד הועדה הרפואית
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4.1בהעברתהתביעהלצירוףנכויותלוועדהרפואית,יפתחפקידהתביעות 
תביעהלצירוףנכויותבמערכת"ועד".

4.2בתביעהשהועברהלוועדה,עלהוועדהלקבוע,כאמור,אםהצמצום 
בהכנסות(לרבותהפסקתהעבודה)הםכתוצאהמהאופיהמצטבר
שלהנכויות.

הועדהתיעזרבנתוניםשבחןפקידהתביעותבסעיף3.3לעיל.

עותקמהנתוניםלצמצוםההכנסהשיובאולוועדה(למעטאלהשהובאוע"י
הנכהעצמו),יובאוגםלידיעתהנפגע,כדישיוכללהתייחסאליהםבוועדה.

נתוניםאלהיצורפולמכתבפקידהתביעותכאמורבסעיף3.4לעיל.

4.3אםהוועדהתקבעכיצמצוםההכנסותאינוכתוצאהמהאופיהמצטבר 
שלהנכויות,יודיעמזכירהוועדותלתובעעלהחלטתה,ועלזכותהערעור
בפניועדהרפואיתלערריםכמקובל.









4.4אםהוועדהתקבעכיצמצוםההכנסותהינוכתוצאהמהאופיהמצטבר 
שלהנכויות,עליהלקבועאתצירוףדרגותהנכותהקיימותובהתאםלאחוזי
הנכותשבמבחנים,כפישהםבתוקףבעתהבדיקה,כאילומדוברבתאונה
אחת.

דרגתהנכותהמצטברתתחושבכאמורבתקנה11(ב)(דרגתנכות
משוקללת.

4.5סמכותהועדהבצירוףנכויותלדון בדרגותהנכותהקיימותבלבד,ואין
היאיכולהלקבוענכות(זמניתאוצמיתה)בגיןהחמרהבאחתהפגימותאו
בגיןפגימהחדשהשנתגלתה.

הנפגעיהיהרשאילהגישתביעהלדיוןמחודשעלפיהכלליםשבתקנה
36לתקנותהנ"ל.

4.6חלההטבהבאחתהפגימותאויותר,משמעשלאניתןלהביאבחשבון 
אתהנכותהקודמתלצורךהגדלתדרגתנכותמעבודה,ועלכןאין
הועדהיכולהלצרףאתדרגותהנכות.

4.7הועדהתנמקעמדתהבדוחהועדהמבלילצרףאתדרגותהנכות.

המוסדיפעילתקנה,37ולאחרקביעתדרגתהנכותעלפיתקנהזו,יכול
הנכהלשובולבקשצירוףנכויותפעםנוספת.

4.8בקביעתדרגתנכותבאיברשנפגעבשתיתאונות,כאשר 
בקביעתדרגתהנכותבתאונההשנייה,הופחתמצבקודםבגיןהתאונה
הראשונה,קביעתדרגתהנכותתעשהעלפיהמצבהרפואיכאילומדובר
בתאונהאחת.

דוגמא:

מבוטחנחבלבעמודשדרהצוואריונקבעהלונכותבשיעור10%עלפי
סעיף37()5(א)הגבלהבצורהקלה.

בתאונהשנייהנפגעשובבעמודשדרהצוואריוהפעםנקבעהלונכות
בשיעור20%עלפיסעיף37()5(ב)הגבלהבצורהבינונית,אךהופחת
מצבקודםבגיןתאונהראשונה,10%ונקבעהנכותסופית.10%







בצירוףדרגתנכות,לאיעשהחישובמשוקללאלאאריתמטי.

דרגתהנכותבמקרהזהתהיה,20%לפיסעיף37()5(ב).(עלכןישגם
לראותבו,מלכתחילה,כמישצירוףנכויותעשוילזכותובקצבהבמקום
מענק)

תקנה  15בצירוף נכויות
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5.1בתקנה 12ב.(ה)נאמר:"בקביעתדרגתהנכותהמצטברתרשאיתהועדה
אוהועדהלערעוריםלהחילהוראותתקנה.15

"רשאיתהועדה"–משמעהותרלהלהחילבעצמהאתהוראותתקנה,15
ללאהזדקקותלועדתרשותכאמורבתקנה16א.

5.2כיווןשהועדהדנהבהשפעתהאופיהמצטברשלהנכויותעלצמצום 
הכנסותיושלהנכה,וכתנאיבסיסלצירוףנכויותנמצאצמצוםהכנסות
ב –50%לפחות,הרישמתייתרהצורךבהתייעצותעם"הרשות"באותו
עניין,ועלכןמתקיןהתקנההתירלוועדהלהחילאתהוראותתקנה15
בעצמה.

5.3הסמכותשניתנהלוועדהלצירוףנכויות,בסעיף 12ב(.ה),מאפשרת
לוועדהלהגדילאתדרגתהנכותעלפיתקנה,15גםמעברל–,19%
שהרימטרתצירוףהנכויותלזכותאתהמבוטחבקצבהבמקוםמענק.

בכלמקרה,לאתגדילהוועדהאתדרגתהנכותעלפיתקנה15מעל
מחצית.

דוגמא:

10% 
תאונהI-
12.5%(10%-2.5%תקנה)15
תאונהII-

דרגתהנכותעלפיהמבחניםמגיעהל–.19%

הוועדהרשאיתלהגדילאתדרגתהנכותעלפיתקנה,15גםמעל
19%-עדמחצית–ובלבדשלאתקטןההגדלה,משיעור2.5%שניתנו
לובעברבמסגרתתקנה.15






דרגתהנכותכוללתקנה15עדמחצית.(9.5=28.5=29%)10+10+

5.4אםבעתיד,לאחרסיוםהטיפולבצירוףנכויות,יסתברשהנפגעחזר 
לעבודהמלאהאולדעתפקידהתביעותקיימתסבירותשיחזורלמעגל
העבודה,בשלגילו,מקצועוומהותהפגיעה,ניתןיהיהלשקולשובאת
הזכאותלתקנה15בהתאםלהוראותתקנה.17

5.5צירוףדרגותהנכותיישארבתוקף,גםאםבעתידיפסיקלהתקייםתנאי 
הצמצוםבהכנסות.


מועד תחילת דרגת הנכות בצירוף נכויות
.6

6.1קביעתמועדתחילהלצירוףנכויותהנובסמכותועדהרפואית .

איןהועדהמוסמכתלהעבירלפקידהתביעותלקבועאתמועדתחילת
הנכות.

6.2עלפיתקנה20לתקנותבדברקביעתדרגתנכותלנפגעיעבודה,
דרגתהנכותהינהמתאריךהגשתהבקשה,אךהועדהרשאית
לקבועאתדרגתהנכותמתאריךמוקדםמזה,

6.3תאריךתחילהלצירוףנכויות,מלבדתאריךהגשתהבקשה,יכולשיהיה :

.1מועדהפסקתהעבודה .

.2מועדצמצוםההכנסה –אםניתןלקבועמועדמוכח.

.3מועדתחילתהנכותבגיןהתאונההאחרונהאוההחמרה,אםמועד 
הפסקתהעבודהקודםלמועדזה.

אולםאםהתביעהלנכותבמקריםאלההוגשהבשיהוי,מועדהתחילה
יהיהמועדהגשתהבקשהלצירוףנכויותאולכלהיותר,היוםבוישבה
הועדהשקבעהאתדרגתהנכותהאמורה.

בכלמקרה,תאריךהתחילה,לאיקדםלמועדתחילתדרגתהנכותשהוחמרהואשר
בעקבותיההוגשההתביעהלצירוףנכויות,אולמועדתחילתהנכותבתאונההאחרונה
שהביאהלצמצוםאוהפסקתהעבודה.







.7

תשלום קצבה בצירוף נכויות

7.1עלאףמועדהתחילהשייקבעע"יהועדה,מועדתחילתתשלום 
הקצבהבצירוףנכויות,ייקבעע"יפקידהתביעותכפוףלהוראות
סעיף296(א)לחוק.

עלפיסעיף296(א)לחוק,כלתביעהלגמלתכסףתוגשלמוסד
תוךשניםעשרחודשיםמיוםשבונוצרהעילתהתביעה.

"עילתהתביעה"להגשתתביעהלצירוףנכויותהינההמועד
המאוחרמביןשניאלה:

(א)יוםהפסקתהעבודהאוצמצוםההכנסות .

(ב) היוםבוהתקיימההועדההרפואיתוקבעהנכותצמיתהבגין
התאונההאחרונהאוההחמרה.

7.2הוגשההתביעהלצירוףנכויות,תוך 12חודשיםמהיוםשבונוצרההעילה
כאמור,תשולםהקצבהמיוםתחילתדרגתהנכותשנקבעהע"יהועדה
לצירוףנכויות,ובלבדשלאחלשיהויבתביעהלנכותשהוגשהבגין
התאונההאחרונה.

הוגשההתביעהלנכות,בגיןהתאונההאחרונהבשיהוי,ינהגוכך:

נקבעהזכאותלקצבה(בגיןהתאונההאחרונה)וזושולמהשנהאחת
רטרואקטיביתממועדהגשתהתביעהלנכות–תשולםגםהקצבהבצירוף
נכויותממועדזה.

נקבעהזכאותלמענק–תשולםהקצבהבצרוףנכויות–שנהאחת
רטרואקטיביתממועדהגשתהתביעהלנכותבגיןהתאונההאחרונה.

7.3בתשלוםקצבהב"צירוףנכויות"ייזקפוהמענק/יםששולמו,לפי 
הכלליםהחליםעלזקיפותמענקבעתמעברמקבלתמענקלזכות
לקצבהעלפיסעיף114לחוק.










השפעת תיקון סעיף  104לחוק על צירוף נכויות
.8

8.1סעיף 104לחוקקובעכימענקישולםמדרגתנכות9%ומעלה.

התיקוןבחוקחלעלתאונהשאירעהב–1.4.2006ואילך,ובמחלת
מקצוע(כמשמעותהברשימתמחלותהמקצוע)בתביעהשהוגשה
ב –1.4.2006ואילך.

8.2לאורנוסחסעיף 121לחוק,לפיו"תובאבחשבוןדרגתנכותקודמת...
 אשרבשלהשולמהאומשתלמתגמלה",לאניתןלהביאבחשבון,
במקריםכנ"ל,אתדרגתהנכותהפחותהמ–,9%הןבעתבדיקת
הנסיבותלצירוףנכויותע"יפקידהתביעות,והןבקביעתדרגתהנכות
המצטברתע"יהועדההרפואית.

צירוף דרגות נכות למי שבחר בקצבה אחרת
.9
9.1נכהשהיהזכאילקצבתנכותמעבודהוקצבתנכותכללית, עקבמאורע
אחד,ובחרבקצבתנכותכללית,לאיוכללצרףאתדרגתהנכותבגין
הפגיעהעליהויתר.

9.2נכהשהיהזכאילקצבתנכותכלליתוקצבתנכותמעבודה, שלאעקב
אותומאורע,יהיהרשאילבקשצירוףדרגתהנכותבגיןפגיעהזו.

דרגתהנכותשתיקבעבמסגרתצירוףנכויות,תאפשרלהעמידבפניו
שובאתאפשרותהבחירה.

9.3נכהאשרהיווןאתקצבתהנכותבגילזקנה,לאיוכללבקשצירוף 
דרגתהנכותבגיןהקצבהשהוונה.
 
.10 הוראות כלליות

10.1תיקלצירוףנכויותהמועברלוועדה,משקלומבחינתמורכבותתיקים 
כמשקל2תיקים,אלאאםייקבעאחרתע"ירופאהמוסד.

10.2נקבעהנכותבגיןצירוףנכויות,ולאחרמכןהמשיךהתובעלעבודונפגע, 
יהיהעליולהגישבקשהנוספתלצירוףהנכות.






 10.3הוראותחוזרזהיחולועלכלהתביעותלצירוףנכויותהנמצאותבטיפול
ואשרטרםניתנהבהןהחלטה,לרבותתביעותשנדחועלפיהכללים
הקודמים,ויוחזרולעיוןנוסףע"יבאכוחהמוסד,תוךכדיהתהליךבבית
הדין .

10.4לגביההליכיםבועדותרפואיות,הוראותאלהיחולועלתביעותבהם
התובעטרםהועמדבפניועדהרפואית.

בתביעותהנמצאותבהליךבוועדהעלפיהכלליםשלפניחוזרזה,תאריך
תחולתהנכותייקבעלפיהכלליםשבחוזרזה.

10.5לפיעמדתהלשכההמשפטית,ניתןלאשרלמבוטח,לבקשצירוף
נכויותרקלגביחלקמהתאונות.

במקריםאלהישלהקפידשהוועדההרפואיתתתייחסרקלהשפעת
פגימותאלהעלצמצוםההכנסות.

10.6במערכת"נתע"יוכןמסךקבלתתביעהלפיתקנה12וכןמסךלחישוב
צמצוםהכנסות.

10.7דוגמאותהמכתביםלתובעולוועדהיופצובנפרד.

10.8המצגותבנושאתקנה,12כפישהוצגובימיהעיון,מופיעותבפורטל
אגףנפגעיעבודהבאינטראט.





