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 פתח דבר 

הסוגיהמהיסמכותפקידהתביעותומהיסמכותהשלהוועדההרפואית,וחלוקתהתפקידיםביניהם

.היתהמורכבתודרשהפתרון

התביעותאוביתהדיןהםבהתאםלסעיפיהחוקולפסיקהענפהבנושאזהנקבעכיפקיד

הקובעיםאםאירועזהאואחרהואבגדרתאונהבעבודה,ולוועדההרפואיתהסמכותלקבוע

אםקייםקשרסיבתיביןהפגיעהבעבודהלביןהנכות,ובאיזומידה.



ביה"דקבעכי"ישלהבחיןביןהכרהבאירועכ"פגיעהבעבודה"הנעשיתעלידי"פקיד

לביןקביעת-)א(לחוקהביטוחהלאומי298סעיףלביטוחלאומי,עלפיתביעות"שלהמוסד

לחוק)א(118סעיףדרגתנכותמפגיעהבעבודההנעשיתעלידירופאאוועדהרפואיתלפי

הביטוחהלאומי"

לחוק.)א(298סעיףהכרהבארועכ"פגיעהבעבודה"נעשיתעלידיפקידהתביעותעלפי

לחוק.)א(86סעיףגמלאותבעין"לפי"ההכרהבאירועכפגיעהבעבודהמזכהאתהמבוטחל

הקביעהאםקיימתנכותוכןהקביעהשהנכותנובעתמהפגיעהבעבודהובאיזומידה,היאמתחום

 סמכותהשלהוועדההרפואית.





מיוםהפצתהחוזר.בתוקף:

.חוזרזהמבטלאתכלהחוזריםהקודמיםבנושאזה:שימו לב
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מוגשתתביעהלדמיפגיעה,הסמכותלקבועאתהקשרהסיבתילצורךהכרהבפגיעה .1

.פקיד התביעותכפגיעהבעבודההיאבידי

86ףילפיסעל"גימלאותבעין""פגיעהבעבודה"מזכהאתהמבוטחבליקויכנובעמההכרה

 לחוקהביטוחהלאומי,וכןלדמיפגיעה.

אך יוכלהמבוטחלהגישתובענהעלההחלטה–נדחתההתביעהעלידיפקידהתביעות .2

.ורק לבית הדין

לקבועקיומושלקשרסיבתיביןליקוירפואיממנוסובללא תהיה רשאיתהוועדההרפואית

.אועלידיביתהדיןביעותכאשרקשרזהנדחהעלידיפקידהת,הנפגעלביןהפגיעה

העדרסמכותועדהלדוןבקשרסיבתישפקידשלל(-חנהנוראל36202-03-12)עב"ל

חשוב לציין:

 הוועדה הרפואית אינה ערכאת ערעור על החלטת פקיד התביעות.

 בלבד. לבית הדין להגיש תובענהעל החלטת הפקיד ניתן 

לשלולאתקיומולא תהיה רשאיתהוועדההרפואית-הוכרההתביעהעלידיפקידהתביעות .3

לביןארועהפגיעהבעבודה,שהוכר.סיבתיביןהליקויהרפואיממנוסובלהנפגעהשלהקשר

(רוזנבלוםרוניתהמל"לנגד25181-12-11)עב"ל

לוועדההסמכותלקבועאםקייםקשרסיבתיביןהפגיעהבעבודהלביןנכותושלהמבוטח,

 ובאיזהמידהקייםהקשר.

הנוספת,בפניפקידמוגשתתביעהלגביפגימהאחת,ולאחרמכןמתלונןהנפגעעלפגימ .4

,אוובמסגרת הטיפול בתביעה לדמי פגיעה,בטרם הוגשה תביעה לנכותהתביעות,

מוגשתתביעהעלשתיפגימותאויותר,בעתובעונהאחת,הסמכותלקביעתהקשרהסיבתי

:בידי פקיד התביעותהיא

הוועדההרפואיתלדוןלא תוכלדחהפקידהתביעותאתאחדהליקוייםהנטענים,

בליקוי/ליקוייםשנדחו.הוועדהתקבעאחוזינכותעבורהליקוייםשהוכרובלבד.

 בלבד.בית הדיןעבורהליקוייםשנדחוהנפגעיוכללהגישתובענהל

עלפגימותנוספותלאלהעליהןהתלונןבמסגרתוהנפגעמתלונןטרם הוגשה תביעה לנכות .5

)גםאםחלףזמןממושךמאזלפקיד התביעותההחלטהתביעתולדמיפגיעה,תועבר

טופלההתביעהלדמיפגיעה(לקביעתהקשרהסיבתי.
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 דוגמה:

התלונןשנפלונחבלבגב.נפגע

לאנעדרמהעבודה.

כעבורמספרחודשיםהתלונןעלפריצתדיסק,כתוצאהמאותהנפילה.

עלפקידהתביעות,שטיפלבתביעתולדמיפגיעה,לקבועהאםקייםקשרסיבתיביןהנפילה

והחבלהשכברהוכרה,לביןפריצתהדיסקשהופיעהבשלבמאוחריותר.

                                                                                                   

פקידהתביעותיחקוראתהמקרהויתייעץעםהרופא,לצורךקבלתההחלטה

הגשת תובענה על החלטת פקיד התביעות תהיה  אך ורק לבית הדין

 

הוגשהתובענהלביתהדין,והמבוטחהגישתביעהלנכותעלשתיהפגימות,הוועדהלאתוכל

פריצתהדיסקכלעודלאנקבעתקבעאחוזינכותבגיןלדוןבפריצתהדיסק,ובוודאישלא

:הקשרהסיבתיעלידיביתהדין

ותלוועדהרפואיתלקביעתאחוזינכהתיקהכירביתהדיןבקשרהסיבתי,יועבר

 לאתוכלהוועדההרפואיתלדוןבו.דחהביתהדיןאתהקשרהסיבתי,



 

,ובהעלולראשונהטענותעלליקוינוסף,קביעתהקשרהסיבתיתהיההוגשה תביעה לנכות .6

 .בידי הוועדה הרפואית

טרםעמדהנפגעבפניועדהרפואית,יבקשפקידהתביעותמהנפגעלהמציאכלחומררפואי

 בטענתו.שיכוללתמוך

הנפגעיוכללהביאמסמכיםלוועדהלהוכחתטענתו.

 

יידון בפני ,כלליקוינוסףשיעלההנפגעונדונה בפני ועדה,הוגשהכברתביעהלנכות .7

.הוועדה

מסמכותהשלהוועדההרפואיתלקבועאםקייםקשרסיבתיביןהליקויהנוסף,הנטען,לבין

(לחוק(.1)א()118הפגיעה)סעיף

הנפגעלהמציאכלמסמךשיכוללתמוךבטענתולגביהליקויהנוסףהנטען.על

ערעורעלהחלטתהוועדהיהיה,כמקובל,בפניהוועדההרפואיתלעררים.
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 דוגמה:

.תביעתושלהנפגעהוכרהעלידיפקידהתביעות

הנפגעהגישתביעהלנכותמעבודה.

בפניהוועדההרפואיתהעלההנפגע,לראשונה,טענהחדשהבנוגעלנזקנפשישנגרםלו

כתוצאהמהתאונה.

האירועבידיהוועדההרפואיתהסמכותלקבועאםקייםקשרסיבתיביןהנזקהנפשילבין

שהוכר.

 

הוגשהתביעהלדמיפגיעה,והוכררקחלקמתקופתאיהכושר,אושנסתיימהתקופתאי .8

פקידהתביעותידחהאתהתעודותשאיןמקום-הכושר,ובידיהנפגעתעודותנוספות

לאשרן,ויפנהאתהנפגעלביתהדין.

תוכללקבועדרגתנכותיחדעםזה,יוכלהנפגעלהגישתביעהלנכות,והוועדההרפואית

לתקופההאמורה.

)ועדהוביתהדין(.יש להבחין שלא מדובר על הליכה בשני מסלולים 

לביתהדיןמוגשתתביעהעלהחלטתפקידהתביעותשלאלאשרעודימיאיכושר.

לוועדההרפואיתמוגשתתביעהלנכות,גםאםהיאעבוראותהתקופה,לאחרשכברהוכר

גיןאותוליקוי.הקשרהסיבתיב
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 אל טענת הטנטון יש להתייחס כחריג: .9

א.לחוק,ויקבע84בהעלפיהוראותסעיףהוגשהתביעהלליקוישמיעה,פקידהתביעותידון

אתהקשרהסיבתיביןהליקוילעבודה.

משהוכרליקויהשמיעהומוגשתתביעהלטנטון,מסמכותושלפקידהתביעותלקבועאם

א)ב(לחוק.84הטנטוןיוכרכפגיעהבעבודה,עלסמךהאמורבסעיף

בסמכותו של פקיד התביעות בשונהמכלמקרהאחר,הכרהבטנטוןכפגיעהבעבודה,הינה

בלבד.

א)ב(האמורקובע,באופןחריג,באילותנאיםיוכלפקידהתביעותלהכירבטנטון84סעיף

כפגיעהבעבודה,וכלעודלאנקבעהההכרההזו,עלידיפקידהתביעות,הוועדההרפואית

אינהמוסמכתלדוןבטנטון.

עלטנטוןאךורקבפניהוועדההרפואית,לאהגישהנפגעתביעהלטנטוןוטעןלראשונה

הוועדהאינהמוסמכתלדוןבטנטון.

במקרהזהעלהוועדהלהבהירלנפגעכיעליולהגישתביעהנפרדתלדמיפגיעהלעניין

הטנטון.

רקלאחרשפקידהתביעותיכירבתביעה,תוכלהוועדהלקבועאתדרגתהנכות

 

עבורפגיעהבאיברזוגיאחד,וכעבורזמןהוגשההוגשהתביעה-פגיעה באיברים זוגיים .10

עבורהאיברהזוגיהשני,ישלבחוןאםמדוברבאותהתשתיתעובדתיתוכמהזמועברבין

התלונהלגביהאיברהאחדלתלונהעבורהאיברהשני.

אםמדוברבפרקזמןקצר,)עדמספרחודשים(ונראהעלפניוכימדוברבאותהתשתית

לראותבפגיעהבשניהאיבריםכתאונהאחת.במקרהזההוועדהתתיחסעובדתית,יש

למקרהכארועאחדותקבענכותעבורשניהאיברים.

אםחלףפרקזמןממושך,ישלהפנותאתהנפגעלהגישתביעהחדשהעבורהפגימהבאיבר

 השני,מתוךהנחהשכברלאמדוברעלאותהתשתיתעובדתית.

נ'המל"ל(תמיראלוני40962-10-10)עב"ל

 במקרה כזה תתקיים ועדה נפרדת עבור כל אחד מהליקויים



 

 

 



 חזרה
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פקיד התביעות



 

חזרה



 

 

בברכה,

 
צביקהכהן

מנהלאגףא'ביטוחנפגעיעבודה
ושאיריםומנהלאגףזקנה

תרשים קשר 

 סיבתי

הוועדה תדון רק 
בדרגת הנכות 

של הליקוי 
 שהוכר

פקיד התביעות 
אישר קשר 

סיבתי בין ליקוי 
 רועיאחד לא

 ודחה אחר

פקיד התביעות 
אישר קשר 
סיבתי בין 

 רועיהליקוי לא

הוועדה תדון 
בליקוי ותקבע 

 דרגת נכות

עבור הליקוי 
רשאי שנדחה 

הנפגע לפנות רק 
 לבית הדין

פקיד התביעות 
אישר קשר 

סיבתי בין ליקוי 
אחד לאירוע ולא 
התייחס לליקוי 

 נוסף
בין אם הנפגע 

התלונן בשלב דמי 
הפגיעה ובין אם 

 לא 

הוועדה רשאית 
לדון בכל 
 הליקויים

)מוסמכת על פי 
 לחוק( 118סעיף 


