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פגימותמרובותבאצבעותהידייםהנדון:



כללי


, )ארקדי קומורובסקי ואחרים, אשר דחה 10482-12-11לאחרונה התקבל בבית דין הארצי פסק דין עב"ל 
  . (45את פרשנות המוסד לעניין  הסיפא של פריט הליקוי 

 
אינה  1956-)ג( לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז11ביה"ד קבע כי תקנה 

 .  חלה במקרה של קטיעת אצבעות 
 

קביעתאחוזינכותבקטיעתאצבעות


)ג( לתקנות האמורות, לפיה דרגת נכות בשל מספר פגימות 11בית הדין קבע כי המגבלה שבתקנה  .1
אחוזי הנכות על אחוזי הנכות שנקבעו לגבי קיטוע החלק הפגום של אותה גפה, באותה גפה לא יעלו 

 אינה חלה במקרה בו יש פגיעות באצבעות הידיים.
 

עד עתה פרשנו את האמור בסעיף שכאשר יש פגימות מרובות באצבע, ניתן היה לקבוע אחוזי נכות 
בלבד  45או  44, 43הסעיפים  העולים על קטיעת החלק הקטוע, כל עוד אחוזי הנכות נקבעו על פי

 (.2011בינואר  4מיום  6)ראו חוזר נפגעי עבודה/
 

היא,  45בעקבות פסיקתו האחרונה של ביה"ד נקבע כי משמעות האמור בסיפא של סעיף הליקוי  .2
שכאשר יש פגימות מרובות באצבע, ייקבעו אחוזי הנכות עבור כל פגימה ופגימה, אף אם סך כל 

 הנכות שנקבעו עבור חלק האצבע הקטוע, גם על פי סעיפי ליקוי אחרים. הנכות תעלה על אחוזי
 

( אינה חלה על קטיעת אצבעות, ובמקרה של קטיעה כזו ניתן לקבוע 2)ג()11לנוכח האמור, תקנה  .3
אחוזי נכות שונים, אשר בסך הכל יכולים לעלות על אחוזי הנכות הנקבעים עבור קיטוע אותו חלק של 

 האצבע.
 
 
 



 
 

תחילהתאריך


 .2015יש לפעול כאמור בחוזר זה החל בפברואר  .1
 לגבי כל החלטה שתתקבל, על ידי הוועדה הרפואית ממועד זה ואילך

ככל שקיים ערעור )הן בוועדה לעררים והן בבית הדין( על החלטת ועדה שקבעה אחרת, על הוועדה 
 .(שתתכנס לצורך הדיון הערעור, לדון לפי האמור לעיל )אף אם קודם אחרת

                             
במקרים בהם מבוטח סבור שמגיעה לו דרגת נכות  כפי שנקבע בפסק הדין, יוכל לפנות בדרך של  .2

 החמרת מצב.
 

 אנו נעמיד  את המבוטח בפני ועדה רפואית, גם אם בפועל אין החמרה במצבו.
רובות באצבעות, אשר יקנו הוועדה הרפואית תבחן האם המבוטח זכאי לדרגת נכות  בגין פגימות מ

 לו דרגת נכות העולה על קטיעת חלק האצבע הקטוע.
 
 

דוגמה


 עם עצם המסרק ביד ימין. 2לנפגע עבודה נקטעה אצבע 
 

 (א2)43לפי סעיף         15%הוועדה הרפואית קבעה לו 
 בצורה בינונית( (  )נוירוטיס2()6)29לפי סעיף         10%                                    
 ()ב( צלקות מכאיבות או מכערות1)75לפי סעיף         10%                                    

 
 

  32%-מעוגל ל   31.15%                  סך כל הנכות
 
 

    כתבה בקי גולדמן


 



 ב ב ר כ ה,

 
 צביקה כהן

 מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
 ומנהל אגף זקנה ושאירים


