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 חוזר נפגעי עבודה בנושאהנדון:  
 תביעות בגין דליות ברגליים כפגיעה בעבודה""הנחיות למבחן           

 
 

 רצ"ב חוזר נפגעי עבודה בנושא "דליות ברגליים כפגיעה בעבודה".
 

 כ     ל    ל     י .א
 
 בעקבות שאלות רבות שעלו מהסניפים בסוגיית מבחן תביעות בגין דליות ברגליים כפגיעה  .1

 בעבודה, הסוגייה נבחנה באגף בהשתתפות הלשכה הרפואית והלשכה המשפטית,            
 .להחריג חלק מהמקרים ולהכיר בהם כפגיעה בעבודהוהוחלט            

 
 : להבהיר ולהנחות את פקידי התביעות על אופן בחינת תביעות אלה, לאורמטרת החוזר .2

 ן על מנת ליצור אחידות בטיפול בתביעות בין כללהפסיקה שנקבעה ע"י בתי הדין בנושא, וכ           
 הסניפים.           

 
 בעבר תביעות בגין דליות ברגליים כפגיעה בעבודההמבחן  .ב

 
 סוגיית הדליות ברגליים והקשר שלה לעמידה ממושכת וסטטית נבחנה בעבר ע"י בית הדין .1

 לעבודה ונקבע כי:           
 

 מופיעה על רקע מולד או תחלואתי אחר.מחלת הדליות  א.           
 

 מחלה זו אינה מחלת מקצוע. ב.           
 

 עמידה ממושכת אינה מהווה תשתית עובדתית למקרוטראומה. ג.           
 
 קביעת בית הדין הובילה למסקנה חד משמעית כי דין תביעות בגין דליות ברגליים להדחות .2

 שהוצגו לעיל.מהנימוקים                       
 
 
 



 
 הנחיות חדשות למבחן תביעות בגין דליות ברגליים כפגיעה בעבודה .ג

 
 לאור שאלות רבות שעולות לא אחת בסוגייה זו וחוסר אחידות בטיפול בתביעות אלה וכן .1

 בעקבות פסיקת בתי הדין לעבודה מצאנו לנכון לבחון מחדש את הנושא.                      
 

 בישיבה שקוימה לאחרונה בהשתתפות נציגים מהלשכה המשפטית, נציגים מהלשכה  .2           
 מאגף נפגעי עבודה גובשו המסקנות שלהלן:והרפואית                       

 
 אף שמחלת הדליות הינה מחלה טבעית, הספרות הרפואית קובעת כי עמידה  א.                      

 וסטטית משך שעות רבות ביום הינה גורם מאיץ להחמרת המצב  ממושכת                                 
 התחלואתי.                                 

 
 עמידה הממושכת גורמת להחמרת המחלה רק בקבוצות עובדים שבשל תנאי ה ב.                      

  רופאים, :ת כמוושכלשעות ממואת שרירי הרגליים  אינם יכולים להפעיל עבודתם                                 
             וכן  ספרים, בבתי מלאכה המרותקים ליד מכונה עובדים, יתוחנ חדראחיות                                  
 וסטטית מרבית שעות היום. כרוכה בעמידה ממושכת אחרים שעבודתם                                 
 , מעובדי יצור המתרוצצים בין מכונה למכונה הבדיל מאחיות המטפלות בחוליםל                                 
 וכו'.                                 

 
 :לסיכום  ד.       

 
 ף שעמידה ממושכת אינה בגדר אירוע תאונתי ואף לא בגדר אירועים תאונתיים א .1                      

 זעירים ואף שאין מדובר במחלת מקצוע בהתחשב בכך שמומחים לכלי דם תמימי                                  
  הדליות  דעים באשר לתרומה המשמעותית שיש לעמידה ממושכת על החמרת                                 
  אלא להוועץ עם מומחה רפואי בשאלת התרומה  אין לדחות תביעות אלוברגליים                                  
 תנאי העבודה על החמרת המחלה ובדבר משקלם היחסי של תנאי העבודה אל  של                                 
 הסיכון של המבוטח.גורמי  מול                                 

 
 :תהליך הבדיקה .2                      

 
 .בכל תביעה יש לבדוק את תנאי העבודה א.                                 

 .לברר מה תפקידו של המבוטח במקום העבודה .ב                                 
 .עובד  בתפקיד זהכמה זמן הוא   .ג                                 
 .לקבל תאור מפורט של הפעילות במשך יום העבודה .ד                                 
 לודא מהו  משך זמן  העמידה הממושכת בטווח יום העבודה. .ה                                 
 .רפואילהזמין כרטיסים רפואיים  לבדיקת עבר  .ו                                 
  .לאחר ברור העובדות יש להעביר למומחה כלי דם למבחן הקשר הסיבתי .ז                                 

 
                                

 ב ב ר כ ה,

 
 צביקה כהן

 מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
 ומנהל אגף זקנה ושאירים

 
 

 תק: לשכות משפטיות הע
 לשכה רפואית             


