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 התביעה התקבלה -בגבו מצינורות שהרכיב 

 

274 

עבודה . חלוקת האחריות בין קבלן משנה לקבלן ראשי, בתאונת 52

 שאירעה לעובד

 

276 

. הנתבעים פעלו תוך התעלמות מהנחיות התובעת ולא ביצעו את 53

 התביעה התקבלה -עבודות החפירה בצורה סבירה 
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 התביעה נדחתה -הנתבעת שלא דאגה לתקינותו 
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. הנתבע ביקש להורות על דחיית תביעה בגין נזקי גוף שהוגשה 56

 הבקשה נדחתה -הסף -נגדו או מחיקתה על
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(, חדש נוסח) בעבודה הבטיחות פקודת': ג חלק

 והסברים הלכה, דין - 1970-ל"התש
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 283 ותחולה פרשנות': א שער

 283 פרשנות': א פרק

 283 הדין. 1

 בעבודה בטיחות -חקיקה  רשימת. 2
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 293 בניה באתר עבודות': ב פרק

 293 כללי - ואחריות הגדרה תפקידים, בעלי. 1

 294 הנורמטיבי הצד -בניה  באתר השונים הגורמים אחריות. 2

 295 התופש אחריות .3

 295 מכונה בעל . אחריות4

 295 מבצע . אחריות5

 296 העבודה מנהל . אחריות6

 המזמין . אחריות7
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 תוכן עניינים

 יג 

 מידע מסירת, העבודה על הפיקוח ארגון -בניה  אתר': ג פרק

 והדרכה

 

301 

 301 הדין. 1

 301  1954-ד"התשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק 1.1

(, הבטיחות על ממונים) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות 1.2

 1996-ו"התשנ
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 והדרכת מידע מסירת) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות 1.3

 1999-ט"התשנ(, עובדים

 

325 

 329 חקיקה נוספת 1.4

 329 בעבודה בטיחות על הממונה אחריות. 2

 332 הבניה אתר על פיקוח היעדר .3

 332 והתיישנות המעביד רשלנות ,פיקוח היעדר 3.1

 334 זאת בעקבות ומחלה בעבודה סיכונים על אזהרה היעדר 3.2

 338  עבודה נהלי על הקפדה-אי 3.3

 עבודה נהלי הנהיגו ולא עבודה מנהל מינו לא המערערים 3.4

 - העובדים אחד למות שהוביל מה, ברורים ובטיחות

 נדחו הערעורים

 

 

341 

 אמצעי סיפקו ולא העובדים את הדריכו לא הנאשמים 3.5

 מותו אל מהעובדים אחד נפל, מכך וכתוצאה ובטיחות מיגון

 הורשעו הנאשמים -

 

 

344 

 זהירות באמצעי נקטה ולא הדריכה לא הנתבעת 3.6

 התקבלה התביעה - בעינה נפגעה והתובעת

 

347 

 אמצעי סיפקו ולא התובע את הדריכו לא הנתבעות 3.7

 - לתקן ניסה אותה ממכונה נפגע הוא מכך וכתוצאה בטיחות

 התקבלה התביעה
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 תוכן עניינים

 יד 

 351 נפילה מפיגום 3.8

 בעינו נפגע והתובע, מגן משקפי לתובע סיפק לא הנתבע 3.9

 התקבלה התביעה - ברזל מרסיס

 

360 

 והמנוחה, המדרגות בגרם מעקה התקינה לא הנתבעת 3.10

 התקבלה התביעה - ונפגעה נפלה
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 עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות הוראות וקיום בניה אתר': ד פרק

 1988-ח"התשמ(, בניה
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 367 כללי. 1

(, תלולים או שבירים גגות על עבודה) בעבודה הבטיחות תקנות. 2

 1986-ו"התשמ
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 - מוסך מגג שנפל לעובד במקרקעין המחזיק של אחריותו . שאלת3

 התקבל הערעור

 

369 

 372 מיטלטל מסולם נפילה. 4

 373 דריכה ממשטח . נפילה5

 נפל המתלונן - הבניה באתר הבטיחות נהלי על הקפיד לא המערער. 6

 רשות בקשת -בגוף  שונים במקומות שברים לו ונגרמו מפיגום

 נדחתה הערעור

 

 

376 

 378 זהירות חובת הפרת -מגג  . נפילה7

 381 בניין ממרפסת נפל . תובע8

 382 מגובה ונפילה החלקה. 9

 383 שיבוב תביעת -מגובה  . נפילה10

 386 בטיחות מעקי היעדר -מדרגות  מחדר . נפילה11

 389 נפילה -קונסטרוקציה  . פירוק12

 391 אזבסט בתקרת חור דרך . נפילה13



 תוכן עניינים

 טו 

 394 התראה היעדר -מגודרת -בלתי מגלריה . נפילה14

 397 שיבוב תביעת -מפיגום  . נפילה15

 הדרכה היעדר -שיבוב  תביעת -אזבסט  רצפת על מגג . נפילה16

 מתאימה

 

398 

 400 אזבסט גג דרך . נפילה17

 403 מרפסת יציקת לשם שנבנתה מקונסטרוקציה נפילה .18

 והוא העובד עבור בטיחות והדרכת מיגון לאמצעי דאג לא . הנתבע19

 התקבלה התביעה - בניין מגג נפל

 

406 

 העבודה אזור את גידר לא והנאשם עבודה מנהל מונה . לא20

 התקבלה התביעה - מותו אל המנוח נפל מכך וכתוצאה

 

408 

 הערעור - בו לפגוע בכוונה המערער על סיד העיף פועל - . תקיפה21

 נדחה

 

410 

 זהירות באמצעי נקטו לא הנתבעים -הבניה  באתר . התחשמלות22

 התקבלה התביעה - התחשמל והתובע

 

411 

 מה, הבניה באתר הנדרשים הזהירות באמצעי נקטו לא . הנתבעים23

 התקבלה התביעה - התובע להתחשמלות שהוביל

 

413 

 מתח מקו והתחשמל בניין גג על עומד בעודו צינור הרים . המערער24

 נדחה הערעור -
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 417 בטיחות כללי על הקפדה-ואי בניה לאתר . כניסה25

 419 מבניה חלקים . התמוטטות26

 422 הפועל על והתמוטטות התעלה דפנות וקריסת בתעלה . עבודה27

 בכך, המנוחים של למותם גרמו שהמשיבים, בערעור . נטען28

 - יציבותה ואת הקרקע טיב את בדקו לא הם, החפירה שבטרם

 נדחה הערעור
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 תוכן עניינים

 טז 

 427 1997-ז"התשנ(, אישי ציוד מגן) בעבודה הבטיחות תקנות': ה פרק

 427 כללי. 1

 עץ לאבק חשיפה. 2
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 ובריאות תעסוקתית גיהות) בעבודה הבטיחות תקנות': ו פרק

 1984-ד"התשמ(, מזיק באבק והעובדים הציבור

 

431 

 431 לאסבסט חשיפה. 1

 438 "אזבסט סיבי" -אזבסט  בעבירות הרשעה. 2

 אישור ללא אזבסט עבודות ביצוע. 3

 

441 

 והדרכת מידע מסירת) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות': ז פרק

 1999-ט"התשנ(, עובדים
 

 

445 

 המדינה לגבי תחולה': ח פרק

 

447 

 449 בריאות': ב שער

 וצביעה נקיון': א פרק

 

449 

 צפיפות': ב פרק

 

451 

 וחום תאורה, איוורור': ג פרק

 

453 

 רצפות ניקוז': ד פרק

 

455 

 457 נוחויות': ה פרק



 תוכן עניינים

 יז 

 רפואית השגחה': ו פרק

 

459 

 461 בטיחות': ג שער

 461 מכונות': א פרק

 461 הדין. 1

 463 כללי. 2

 464 במכונה שנמחצה יד כף. 3

 468 העבודה בזמן שנכרתה אצבע .4

 470 המכונה של המגן תחת נמחצה יד. 5

 474 ימין יד באצבעות פגיעה -דשא  מכסחת. 6

 476 העובד יד אצבעות וכריתת מכבש גידור-אי. 7

 478 התחשמלות -חשמל  מבודדי ניקוי. 8

 480 אדם וכוח הקבלן אחריות. 9

 482 היד  איבוד -מיגון  היעדר. 10

 486 עליונה גפה קטיעת -גידור  היעדר. 11

 487 התביעה התקבלה -היד  איבוד - מיגון היעדר. 12

 491 התביעה התקבלה -אצבעות  וקטיעת והדרכה מיגון היעדר. 13

 494 התביעה התקבלה -מגודר -בלתי לבור נפילה. 14

 497 הערעור התקבל -דגים  לקילוף המשמשת מכונה. 15

 499 התביעה התקבלה -העובד  של ידו ומעיכת גידור היעדר. 16

 501 התביעה התקבלה -אצבעות  וקטיעת גידור היעדר. 17

 502 מוות וגרימת גידור היעדר. 18

 507 ברשלנות מוות וגרימת לעבודה מסוכן באזור גידור היעדר. 19

התחשבות  -. התאונה אירעה כאשר הרשת מפורקת מהמכונה 20

 ברצונו של עובד לרצות את מעבידו 
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 תוכן עניינים

 יח 

 514 והתחשמלות בטיחות אמצעי היעדר. 21

 516 חיתוך מכשיר על והדרכה מיגון היעדר. 22

 518 פגיעה בפני הגנה הועמדה לא -מאפיה . 23

 521 העובד של תורם אשם -שנמחצה  יד -גידור  היעדר. 24

 524 חיתוך ממכשיר ופציעה והדרכה מגיון היעדר. 25

 את איבדה והתובעת המכונה ומיגון לגידור דאגה לא הנתבעת. 26

 התקבלה התביעה - החליקה עת ידה

 

525 

 שאצבעו, התובע עבד עליה המכונה את גידרה לא הנתבעת. 27

   התקבלה התביעה - המכונה את לתקן ניסה עת, נקטעה

 

527 

 שהוביל מה מגן ללא חיתוך דיסק לתובע סיפקה הנתבעת. 28

 התקבלה התביעה - התובע של לפציעתו

 

528 

 מכונת גידור את הסירה ואף, זהירות באמצעי נקטה לא הנתבעת. 29

 התביעה התקבלה - התובע של ידו לקטיעת שהוביל מה, הנפה

 

530 

 התובע לפציעת שהוביל מה, המכונה לגידור דאגה לא הנתבעת. 30

 התקבלה התביעה - עבודתו בזמן

 

533 

 פיקוח לאמצעי דאגה ולא המכונה את גידרה לא הנתבעת. 31

 התקבלה התביעה -התובע  של לפציעתו שהוביל מה, נאותים

 

535 

 שהוביל מה, הביצים איסוף מכונת את גידרה לא הנתבעת. 32

 התקבלה התביעה - התובע של לפציעתו

 

538 

 שהוביל מה, החיתוך במכונת גידור לאמצעי דאג לא הנתבע. 33

 בחלקה התקבלה התביעה - התובע לפציעת

 

539 

 התובע של וידיו בטיחות אמצעי סיפקו ולא הדריכו לא הנתבעות. 34

 התקבלה התביעה - כלים לניקוי במכונה נתפסו

 

541 

 של לפציעתה שהוביל מה, הלישה מכונת את גידרו לא הנתבעות. 35

 התקבלה התביעה - התובעת
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 תוכן עניינים

 יט 

 545 בהן ומסחר מכונות של מבנה': ב פרק

 545 הדין. 1

 545 לפקודת הבטיחות בעבודה 48 עד 45 סעיפים 1.1

 מכונות מפעילי, עגורנאים) בעבודה הבטיחות תקנות 1.2

 1992-ג"התשנ(, ואתתים אחרות הרמה

 

546 

 554 "עגורן" בהגדרת נכללים הרמה במות. 2

 555 מעגורן נפילה. 3

 559 לנהלים בניגוד עגורן הפעלת. 4

 כרסם - ובטיחותית טכנית תשתית היעדר -ארכובה  גלגלי ליטוש. 5

 שנפגע

 

561 

 563 פרחים ואגירת מיון במכונת בטיחות ליקויי. 6

 העגורן מגשר פגיעה. 7
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 569 והמעבר הגישה בטיחות': ג פרק

 569 הדין. 1

 570 לעבודה הדרושים הפיגומים של מספקת נגישות היעדר. 2

 מן נפילתו מכך וכתוצאה העבודה לביצוע סבירים תנאים היעדר. 3

 הסולם

 

573 

 575 נפילה בפני הגנה אמצעי היעדר. 4

 576 עץ בולי ערימת על עמידה בעקבות נפילה. 5

 578 והחלקה בטוחות-בלתי מדרגות. 6

 סיפק ולא המכני הציוד את לתפעל יודע שהתובע וידא לא, הנתבע. 7

 התקבלה התביעה - ונחבל שנפל, לתובע בטיחות אמצעי

 

581 

 תיקן עת נפל והתובע והדרכה מיגון לאמצעי דאגו לא הנתבעות. 8

 התקבלה התביעה - אוויר מיזוג מערכת

 

583 



 תוכן עניינים

 כ 

 התביעה - מסולם נפל והתובע זהירות באמצעי נקט לא הנתבע .9

 התקבלה

 

587 

 הוא כי, טען התובע. 11ו והנחיה מיגון לאמצעי דאגה לא הנתבעת. 10

 - אותו הדריכו ולא עליו פיקחו לא שהנתבעים משום מהפיגום נפל

 ממרפסת נפל נדחתה התובע התביעה

 

 

590 

 פיקחו לא שהנתבעים משום מהפיגום נפל הוא כי, טען התובע. 11

 נדחתה התביעה - אותו הדריכו ולא עליו

 

591 

 לנפילת שהוביל מה, העבודה סביבת לגידור דאגו לא הנתבעים. 12

 התקבלה התביעה - ופציעתו התובע

 

594 

 התובעת של ועל ידה, בטוחה עבודה לסביבת דאגו לא הנתבעות. 13

 התקבלה התביעה - שימורים קופסת נפלה

 

597 

 - מפיגום נפל והתובע בטוחה עבודה לסביבת דאג לא הנתבע. 14

  התקבלה התביעה

 

599 

 - מחממה נפפל והתובע, בעבודה בטיחות באמצעי נקט לא הנתבע. 15

 התקבלה התביעה

 

602 

 זהירות אמצעי סיפקה ולא התובע את הדריכה לא הנתבעת. 16

 התקבלה התביעה- בעינו נפגע התובע מכך וכתוצאה, נאותים

 

604 

 לאפשר כדי, סבירים ובטיחות זהירות באמצעי נקט לא המשיב. 17

 פרה מנגיחת נפגע והתובע בטוחה בצורה חליבה לביצוע הפרות כינוס

 התקבל הערעור -

 

 

606 

 של נפילתן למניעת שננקט אמצעי כל על הצביע לא הנתבע. 18

 הצבת למקום מתחת העומדים על שתגן מחיצה יצירת או, הלבנים

 התקבלה התביעה - בראשו נפגע התובע מכך וכתוצאה, הבלוקים

 

 

610 

 במדרגות נפלה והתובעת, בטיחות מעקה התקינה לא הנתבעת. 19

 התקבלה התביעה - ונפצעה
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 תוכן עניינים

 כא 

 614 נפילה מסולם. 20

 626 סככה נפילה מגג. 21

 44% - ונפגע לתוכו נפל והמנוח פיר לגידור דאגו לא הנתבעים. 22

 התקבלה התביעה - נכות

 

630 

 633 התקבלה התביעה - ונפצע שנפל, לתובע סולם סיפקה לא הנתבעת. 23

 הדריכה שלא הנתבעת רשלנות בשל נפלה היא כי, טענה התובעת. 24

 נדחתה התביעה - אותה

 

636 

 נתקל עת, נפצע והתובע בטוחה עבודה לסביבת דאגה לא הנתבעת. 25

 התקבלה התביעה - בצינור

 

 

636 

 639 וסולמות מדרגות, משטחים': ד פרק

 639 הדין. 1

 639 בטיחות מעקה התקנת-אי. 2

 642 בטוחים עבודה משטחי של הספקה-אי. 3

 644 מספיק ציוד הספקת-אי. 4

 בזמן התחלק והתובע ובטיחות פיקוח באמצעי נקטו לא הנתבעים. 5

 התקבלה התביעה - עבודתו

 

645 

 והוא, במסור השימוש לאופן באשר הדרכה כל ניתנה לא לתובע. 6

 התקבלה התביעה - שביצע הגיזום עבודת כדי תוך, מהסולם נפל

 

648 

 - ונפצע החליק והתובע, החלקה נגד לאמצעים דאגה לא הנתבעת. 7

 התקבלה התביעה

 

649 

 - ונפצע התובע נפל דרכו מעלית פיר לגידור דאגו לא הנתבעים. 8

 התקבלה התביעה

 

653 

 נפגע התובע, מכך וכתוצאה מגן משקפי לתובע סיפק לא הנתבע. 9

 התקבלה התביעה - בעינו
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 תוכן עניינים

 כב 

 ספורט אצטדיון מגג נפל והתובע זהירות באמצעי נקט לא הנתבע. 10

 התקבלה התביעה -

 

656 

 התובע את הדריכה ולא זהירות באמצעי נקטה לא הנתבעת. 11

 התקבלה התביעה - בידו שנפצע

 

 

658 

 663 מעליות': ה פרק

 663 הדין. 1

 666 מעליות בודק של פעילותו. 2

 667 במעלית נפילה. 3

 נפל והתובע, סגורות המעלית פיר שדלתות וידאה לא הנתבעת. 4

 התקבלה התביעה - מגוריו בבניין המעלית לפיר

 

 

671 

 דרגנועים ו':  פרק

 

673 

 675 הרמה ואבזרי חבלים, שרשרות': ז פרק

 675 הדין. 1

 הרמה אביזרי של חיצוני ובודק פנימי בודק להסמכת השיקולים. 2

 

676 

 679 הרמה מכונות': ד שער

 הדין': א פרק

 

679 

 החברה התרשלות -מלגזה  על עבודה': ב פרק

 

681 

 מתאים אישור ללא במעלון בני אדם העלאת': ג פרק

 

685 



 תוכן עניינים

 כג 

 689 פסוקה הלכה': ד פרק

 לתאונה, היתר בין אחראי, שהנפגע נקבע בה שיבוב תביעת. 1

 לו שנגרמה

 

689 

 691 שאושר מבלי הרמה במתקן שימוש. 2

 התובעת מן מנעה שלא, הנתבעת רשלנות בשל נפגעה התובעת. 3

 התקבלה התביעה - תקול הרמה מתקן על לעלות

 

 

693 

 697 מסוכנים אדים ':ה שער

 הדין': א פרק

 

697 

 699 מסוכנים לחומרים וחשיפה מיגון אמצעי הפעלת-אי: ב' פרק

 699 מיגון ללא לחומרים . חשיפה1

 של היחשפותו את מנעו ולא מיגון אמצעי הפעילו לא הנתבעות. 2

 התביעה - בלוקמיה חלה והתובע, מסוכנים לחומרים התובע

  התקבלה

 

 

701 

 של תחלואתה בין הסיבתי הקשר את הוכיחו לא התובעים. 3

 התביעה - במעבדה עבדה עימם החומרים לבין השד בסרטן המנוחה

 נדחתה

 

 

704 

 לתנאי דאגה שלא משום התרשלה הנתבעת כי, טענה התובעת. 4

 - הפרקינסון מחלת אצלה התפרצה ולכן במעבדה מתאימים בטיחות

 נדחתה התביעה

 

 

708 

 פתוחים דבק פחי השאירו כאשר, זהירות בחוסר פעלו הנתבעות. 5

 מפריצה נכווה והתובע, ניצוצות המעיף חשמלי למכשיר בסמוך

 התקבלה התביעה - שפרצה

 

 

 

710 



 תוכן עניינים

 כד 

 הסיכון רמת את, המוצר של התווית גבי על סימנה לא הנתבעת. 6

 התקבלה התביעה - בידה נכוותה והתובעת, ממנו הנשקפת

 

712 

 נפגע והתובע, מספקת בצורה החליבה מתקן את גידר לא הנתבע. 7

 נדחתה התביעה - פרה של מבעיטה כתוצאה

 

 

714 

 דליקים חומרים סילוק-אי -דליקים  חומרים': ג פרק

 

717 

 721 ודליקים נפיצים וחומרים אדים, אבק': ו שער

  

 723 קיטור דודי': ז שער

  

 727 קיטור קולטי': ח שער

  

 729 קיטור מכלי': ט שער

  

 731 ג"י עד' י לסימנים כלליות הוראות': י שער

  

 733 תסקירים לעניין כלליות הוראות: י"א שער

  

 735 דליקה לשעת בטיחות הסדרי: י"ב שער

  

 737 מדליקה מימלטים: י"ג שער

  



 תוכן עניינים

 כה 

 739 לעובדים רווחה: י"ד שער

 שתיה מי': א פרק

 

739 

 רחצה': ב פרק

 

741 

 בגדים שמירת': ג פרק

 

743 

 745 ישיבה מקומות': ד פרק

 745 הדין. 1

 הישיבה זכות הפרת. 2

 

745 

 747 ראשונה עזרה': ה פרק

 747 הדין. 1

 הצלה למעשה הדרכה. 2

 

747 

 לעובדים רווחה לעניין תקנות': ו פרק

 

751 

 בטיחות, בריאות לעניין מיוחדות הוראות: ט"ו שער

 ורווחה

 

753 

 753 ואדים אבק': א פרק

 753 הדין. 1

 אסטמה כחולת אובחנה -לבורנטית  -כימיים  חומרים עם עבודה. 2

 

753 

 ושהייה אכילה בדבר הוראות': ב פרק

 

755 

 757 עיניים על הגנה': ג פרק



 תוכן עניינים

 כו 

 טקסטיל בתהליך לחות': ד פרק

 

759 

 מרתף שבקומת חדרים': ה פרק

 

761 

 מכבסות': ו פרק

 

763 

 765 משאות משקל': ז פרק

 765 הדין. 1

 משא הרים עת, נפצע והתובע זהירות באמצעי נקטה לא הנתבעת. 2

 התקבלה התביעה - כבד

 

765 

 - למוות נמחץ והמנוח בטיחות באמצעי נקטו לא הנתבעות. 3

 התקבלה התביעה

 

767 

 ציוד סיפקה ולא לעבוד כיצד התובע את הדריכה לא הנתבעת. 4

 התקבלה התביעה - בידו נפגע והתובע, מתאים

 

769 

 דלתות להרים יש כיצד אותו הדריכה לא הנתבעת כי, טען התובע. 5

 נדחתה התביעה - בגבו נפגע הוא ולכן

 

 

771 

 773 וגיהות בריאות, בטיחות תקנות': ח פרק

 773 הדין. 1

 סחורה לפרוק איך הדרכה קיבל לא מעולם הוא כי, טען התובע. 2

 נדחתה התביעה - האסכוריות עליו נפלו ולכן אותה ולאחסן

 

780 

 התביעה - נפצע ממנה המכונה על מספקת הדרכה קיבל לא התובע. 3

 התקבלה

 

782 

 סחורה לפרוק איך הדרכה קיבל לא מעולם הוא כי, טען התובע. 4

 נדחתה התביעה - האסכוריות עליו נפלו ולכן אותה ולאחסן

 

783 



 תוכן עניינים

 כז 

, המערערת כלפי ברשלנותה המדינה עוולה כי, טענה המערערת. 5

 הערעור - יתר משקל הרמת בדבר, תקנות התקינה שלא בכך, כמעביד

  נדחה

 

 

785 

 משא הרים עת, נפצע והתובע זהירות באמצעי נקטה לא הנתבעת. 6

 התקבלה התביעה - כבד

 

 

787 

 791 מיוחדות והרחבות תחולות: ט"ז שער

 נפרד מפעל שהוא מבניין חלק': א פרק

 

791 

 חשמל תחנות': ב פרק

 

793 

 חינוך במוסדות סדנאות': ג פרק

 

795 

 מוסדות': ד פרק

 

797 

 נמלים': ה פרק

 

799 

 מחסנים': ו פרק

 

801 

 אניות': ז פרק

 

803 

 הנדסית ובניה בניה': ח פרק

 

805 

 מפעל שאינם בחצרים מיתקן לחץ או דרגנוע, מעלית': ט פרק

 

807 



 תוכן עניינים

 כח 

 809 שונות: י"ז שער 

 מפעל פתיחת': א פרק

 

809 

 ותעודות תקצירים': ב פרק

 

811 

 המפעל פנקס': ג פרק

 

813 

 לצריכה טבעי גז מיתקני לעניין אישורים: ד' פרק

 

815 

 817 עובדים של חובותיהם': ה פרק

 817 הדין. 1

 נכות 35% - עבודה מתאונת כתוצאה אחת בעין התעוור המערער. 2

 התקבל הערעור - לצמיתות

 

817 

 מנפילת נפצי והתובע במגירות הבטיחות למנגנון דאג לא הנתבע. 3

 התקבלה התביעה - מגירה

 

819 

 למנוע שיכלו באמצעים התובע את ציידה ולא יידעה לא הנתבעת. 4

 התקבלה התביעה - אצלו שהתפרצה הסרטן מחלת את

 

 

821 

 משכר ניכויים איסור': ו פרק

 

825 

 אסור שייבואם מצרכים': ז פרק

 

827 

 829  ביצוע: י"ח שער

 

 

 



 תוכן עניינים

 כט 

 833 משפטיים והליכים עונשין, עבירות: י"ט שער

 האחראים': א פרק

 

833 

 ועונשין עבירות': ב פרק

 

835 

 משפטיים הליכים': ג  פרק

 

839 

 843 כללי': כ שער

  

 פקודת בעין המעביד של הפלילית אחריות': ד חלק

 1977-ז"התשל ,העונשין וחוק תקנותיה ,הבטיחות

 

845 

  

 845 כללי': א שער

 מבוא': א פרק

 

845 

 פליליים בעניינים סמכות': ב פרק

 

847 

 לעבודה הדין-בבית פלילי בהליך חקירה בחומרי עיון': ג פרק

 

849 

 פקודת בעין המעביד של הפלילית אחריות': ב שער

 ותקנותיה הבטיחות

 

851 

 המזמין אחריות': א פרק

 

 

851 



 תוכן עניינים

 ל 

 גגות על העבודה תקנות': ב פרק

 

853 

 1988-ח"התשמ (,בניה עבודות)בעבודה  הבטיחות תקנות': ג פרק

  

855 

 859 אזבסט עבירות': ד פרק

 באסבסט בניה עבודות  שביצעה, המשיבה של זיכוייה כנגד ערעור. 1

 התקבל הערעור - אישור ללא

 

859 

 862 "אזבסט סיבי" -אזבסט  בעבירות הרשעה. 2

 אישור ללא אזבסט עבודות ביצוע. 3

 

865 

 869 1977-ז"התשל, העונשין חוק פי-על רשלנות': ג שער

 הפלילית והרשלנות הקפידה האחריות': א פרק

 

869 

 מחשבה בהן שיש עבירות -בפלילים  תאגיד אחריות': ב פרק

 רשלנות או פלילית

 

 

873 

 מהרשעה הימנעות -הרשעה  של ביטולה': ג פרק

 

875 

 גרם עבירת - 1977-ז"התשל ,העונשין לחוק 304 סעיף': ד פרק

 ברשלנות מוות

 

881 

 881 העובדתי היסוד. 1

 881 הנפשי היסוד. 2

 "האחרונה ההזדמנות כלל. "3

 

 

882 



 תוכן עניינים

 לא 

 883 הפסוקה ההלכה העונשין בעין לחוק 304 סעיף': ה פרק

 אושר שהוא מבלי ההרמה במתקן השימוש את איפשר המערער. 1

 הערעור - ברשלנות מוות גרם של בעבירה והורשע מהנדס ידי-על

 נדחה

 

 

883 

 לגידור דאג שלא משום, ברשלנות מוות בגרימת הורשע המערער. 2

 התקבל הערעור - העבודה סביבת

 

885 

 שבטרם בכך, המנוחים של למותם גרמו שהמשיבים, בערעור נטען. 3

 נדחה הערעור - יציבותה ואת הקרקע טיב את בדקו לא הם, החפירה

 

890 

 892 מוות וגרימת גידור היעדר. 4

 896 ברשלנות מוות וגרימת לעבודה מסוכן באזור גידור היעדר. 5

 901 שאושר מבלי הרמה במתקן שימוש. 6

 ובטיחות עבודה נהלי הנהיגו ולא עבודה מנהל מינו לא המערערים. 7

 נדחו הערעורים - העובדים אחד למות שהוביל מה, ברורים

 

903 

 מיגון אמצעי סיפקו ולא העובדים את הדריכו לא הנאשמים. 8

 הנאשמים - מותו אל מהעובדים אחד נפל, מכך וכתוצאה ובטיחות

 הורשעו

 

 

907 

 שריפה נגרמה מכך וכתוצאה בטיחות באמצעי נקט לא המערער. 9

 נדחה הערעור - קורבנות נספו שבה

 

910 

 בוצע ההריסה עבודות שביצוע משום היתר בין התרשל המערער. 10

 ניסיון את שוידא ומבלי ניסיון בעל עבודה מנהל של ישיר ניהול ללא

  נדחה הערעור - המנוח וכישורי

 

 

916 

 לא, בעייריה תפקידם במסגרת העניין על המופקדים הגורמים. 11

 בכל והתקנות החוק הוראות לקיום הנאותים האמצעים כל את נקטו

 אולם גג התמוטטות לאסון שהוביל מה, העבודות לביצוע הנוגע

 בחלקו התקבל הערעור - ספורט

 

 

 

919 



 תוכן עניינים

 לב 

 גידרו שלא לאחר, ברשלנות מוות בגרימת הואשמו המערערות. 12

 נדחו הערעורים - מותו אל צנח העובדים ואחד מסוכן פתח

 

924 

 פתח גידרו ולא עבודה מנהל מינו שלא בכך התרשלו המערערים. 13

 נדחה הערעור - מותו אל עובד צנח שממנו מסוכן

 

926 

 נכנסה אליו, שעשועים מתקן מתחם לגידור דאגו לא המערערים. 14

  זוכו המערערים -" הרים רכבת" ממתקן שנפגעה, המנוחה

 

930 

 שהוביל מה, הבור בקירות ודיפונים חיזוקים ביצוע לא המערער. 15

 נדחה הערעור - עובדים שני על סלע לנפילת

 

933 

 העבודה הפסקת על הורה ולא עבודה מנהל מינה לא המערער. 16

 לנפילת שהוביל מה, בה בעבודה הקיימת בסכנה משהבחין, בכננת

 נדחה הערעור - הרמה ממתקן המנוח

 

 

935 

 מנגנון עם המשולבים מגינים במכונה התקינו לא המערערים. 17

 הפעלת תתאפשר לא, המגינים של הסרתם שעם באופן, ההפעלה

 ברובו נדחה הערעור - המנוח לתאונת שהוביל מה המכונה

 

 

937 

 - ונהרג המנוח נתפס בו המתקן את גידרו לא המערערים. 18

 נדחו הערעורים

 

940 

 - מותו אל צנח והמנוח העבודה אזור את גידרו לא המערערים. 19

  נדחו הערעורים

 

942 

 בטיחות באמצעי נקט ולא נכונה עבודה בשיטת נקט לא המשיב. 20

 התקבל הערעור - חול במפולת נקבר המנוח, מכך וכתוצאה

 

945 

 בזמן מפיר נפל, הבניין מעובדי אחד, הנאשמים של מעשיהם עקב. 21

 הורשעו הנאשמים - ונהרג עבודתו

 

947 

 פיר דרך שנפל עובד של, ברשלנות מוות בגרם הואשם הנאשם. 22

 הורשע הנאשם - גודר שלא מדרגות

 

 

949 



 תוכן עניינים

 לג 

 הנאשמים - עובד של ברשלנות מוות בגרימת הורשעו הנאשמים. 23

  הורשעו

 

951 

 שנפל העובד עבד בו העבודה באזור לתאורה דאג לא הנאשם. 24

 הורשע הנאשם - ונפצע פיר לתוך

 

952 

 מה, תקין לא במעלון שימוש איפשר שהוא הואשם הנאשם. 25

 הורשע הנאשם - המנוח של למותו שהוביל

 

953 

 לפציעתו שהוביל מה, עבודה משטח גידר לא כי, הואשם הנאשם. 26

 הורשע הנאשם - העובדים אחד של

 

955 

 - ונפצע נפל והמתלונן, העבודה משטח את גידר לא הנאשם. 27

 הורשע הנאשם

 

 

957 

 959 1977-ז"התשל, העונשין לחוק 341 -ו 326 סעיפים': ו פרק

 זוכה בו, השלום משפט-בית של דינו-פסק על המדינה ערעור. 1

 מגג עובד של לנפילה שהובילה, ברשלנות חבלה של מעבירה המשיב

 התקבל הערעור - בניין

 

 

959 

 משום ברשלנות חבלה גרימת של בעבירה הואשם המערער. 2

 התקבל  הערעור - פתוח פיר, בניין בחניון שהשאיר

 

962 

 העבודה משטח את גידר לא כי, היתר בין הואשם המערער. 3

 נדחה הערעור - מפיגום נפל המתלונן, מכך וכתוצאה

 

965 

 בפיגום פגעה מנוף . זרוע4

 

 

 

 

 

968 



 תוכן עניינים

 לד 

בעין חוק הביטוח הלאומי  פגעי עבודהחלק ה': נ

 1995-)נוסח משולב(, התשנ"ה

 לחוק( 149-75)סעיפים 

 

 

 

971 

 971 לחוק( 75)סעיף  א': מבוטחים ותנאים לביטוח פרק

 971 . הדין1

 972 . כללי2

 972 . עובד3

 974 . מסך ההתאגדות4

 975 . נפגעי עבודה5

 976 . צד שלישי6

 976 . תאונת עבודה7

. הוראות שונות בקשר לחלות ביטוח נפגעי עבודה והתפתחות 8

 הפסיקה בעניין

 

977 

 . זהות המעביד9

 

980 

 לחוק( 76פרק ב': עובד בחוץ לארץ )סעיף 

 

983 

 לחוק( 77חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה )סעיף פרק ג': 

 

989 

 לחוק( 78)סעיף  הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחיםפרק ד': 

 

991 

 993 לחוק( 79)סעיף  ': פגיעות בעבודהפרק ה

 993 . הדין1

 993 . כללי2



 תוכן עניינים

 לה 

 994 הוכחת קיומה של התאונה .3

 995 התובעלבין עבודת  הוכחת קשר סיבתי בין התאונה .4

 995 עובד -תאונת עבודה . 5

 פעילות ספורטיבית -אדם -עובד חברת כוח  .6

 

996 

 997 לחוק( 79פרק ו': דוגמאות לפגיעות שונות בעבודה )סעיף 

 997 . פגיעה בגב1

 998 אוטם שריר הלב. 2

 999 עובדת ניקיון -סחרחורת  .3

 1000 אירוע מוחי. 4

 1001 החלקה. 5

 1001 פגיעה בשמיעה   - מקצועמחלת  .6

 1002 מחלת עור. 7

 1002 רשימה "סגורה". 8

 1006 . פריצת דיסק9

 1016 דעת רפואית-חוות .10

 1017 הדין-מטעם בית טרחה של המומחה הרפואי-שכר. 11

 1017 לביטוח לאומי שיהוי בהגשת התביעה למוסד .12

 1018 תורת המיקרוטראומה .13

 מומחים. מינוי 14

 

1021 

 1025 לחוק( 79פרק ז': אירועים תאונתיים )סעיף 

 1025 . כללי1

 1025 . גב שנתפס במהלך עבודה2

 1026 . יציאת תובע לתפילה ונפילה הינה פעולה שנילווית לעבודה3



 תוכן עניינים

 לו 

 1027 . נפילה 4

 1027 . אירוע חריג5

 1028 עליה על במפר גדול וחבלה בכתף -. נהג אוטובוס 6

 1029 פנה לבנק  לבצע הפקדות ואחר כך לעבודה -מנכ"ל חברת הסעות . 7

 1029 בעיות גב -חילוץ מנוע  -הרמת צמיגים  -. מכונאי 8

 1030 תקיפה -. עובד מעדניה 9

 1030  נפגע בעודו נוהג על אופנוע -. עובד בסניף שופרסל 10

 1031 . האם אירוע שוד ייחשב כתאונת עבודה?11

 1032 . פגיעה במסגרת טיול מאורגן במקום העבודה 12

 1034 . פגיעה במסגרת השתלמות מקצועית13

 1040 . נפילה במדרגות הבית14

 1041 משחק כדורסל .15

 1043 . עבודה לצרכים אישיים16

 1045 . היעדר פירוט מדוייק במסמכים רפואיים17

 1046 ימין כפגיעה בעבודה. פגיעה ביד, זרוע, כתף, אצבעות ומרפק 18

 המיקרו טראומה. תורת 19

 

1047 

 1049 לחוק( 79פרק ח': פגיעות שונות )סעיף 

 1049 . טיפול שיניים1

 1049 . מצב נפשי2

 1050  . מחלת פרקינסון3

 1050 . אירוע לב4

 1052 . עיניים5

 1052 . אירועים אורטופדיים6

 1052 גב 6.1



 תוכן עניינים

 לז 

 1053 קרע המיניסקוס 6.2

 1054 . סוכרת7

 1055  . אירוע מוחי8

 1055  . ליקוי שמיעה9

 1055  . פגיעה בעבודה10

 . התאבדות11

 

1056 

 81-80הפסקה וסטיה )סעיפים  -פרק ט': חזקת תאונת עבודה 

 לחוק(

 

 

1057 

 לחוק( 82פרק י': התנהגות ברשלנות )סעיף 

 

1061 

 1065 לחוק( 83פרק י"א: חזקת הסיבתיות )סעיף 

 1065 . הדין1

 1065 . כללי2

-סיפא לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"ה 83. סעיף 3

1995  

 

1066 

נכות מעורבת )עקב התאונה ושלא קשורה  -. "ניכוי מצב קודם" 4

 לתאונה(

 

1067 

 . ההלכה הפסוקה5

 

1070 

 1077 לחוק( 84פרק י"ב: בקע מפשעתי )סעיף 

 1077 . הדין1

 1077 . כללי2

 1079 הרמת בלוני גז .3



 תוכן עניינים

 לח 

 1080 העמסת סחורה/הרמת משא .4

 1081 רגיל" -"מאמץ בלתי .5

 1081 רגיל" ומינוי מומחה רפואי-מאמץ בלתי. "6

 1083 הופעת הבקע שעות מיום 72היעדר פניה לטיפול רפואי תוך  .7

 הדעת של המוסד לביטוח לאומי -לושיק .8

 

1084 

 1087 א לחוק( 84פרק י"ג: ליקוי שמיעה )סעיף 

 1087 . הדין1

 1087 . כללי2

 1088 א)ב( לחוק הביטוח הלאומי84סעיף  -. טנטון 3

 1091 הביטוח הלאומי ( לחוק2א)א()84סעיף  .4

 1092 הביטוח הלאומי א)ב( לחוק84סעיף  .5

 1092 הביטוח הלאומי ( לחוק1א)ב()84סעיף . 6

 1093 הביטוח הלאומי ( לחוק3א)ב()84סעיף . 7

 . ההלכה הפסוקה8

 

1094 

 1099 לחוק( 85פרק י"ד: מחלות מקצוע )סעיף 

 1099 . הדין1

 1099 . כללי2

 1100 טראומה-. תורת המיקרו3

 . עישון4

 

1104 

החלמה  -ריפוי  -זכות לגמלאות בעין  - : גמלאות בעיןפרק ט"ו

 לחוק( 91-86שיקום מקצועי )סעיפים  -ושיקום 

 

1105 

 1105 . הדין1



 תוכן עניינים

 לט 

 1106 . כללי2

)מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה(,  תקנות הביטוח הלאומי. 3

)להלן: "תקנות הביטוח הלאומי )מתן טיפול רפואי  1968-התשכ"ח

 לנפגעי עבודה("(

 

1108 

)מתן טיפול רפואי לנפגעי  תקנות הביטוח הלאומי האם 3.1

 באות לפתור את בעיות הניידות של נכה עבודה?  עבודה(

 

1108 

 1108 )מתן טיפול רפואי( לתקנות הביטוח הלאומי 4תקנה  3.2

 -לתקנות הביטוח הלאומי )מתן טיפול רפואי(  4תקנה  3.3

 "ונבצר ממנו לקבל טיפול רפואי" 

 

1109 

 1109 ת רפואיותהוצאו. 4

 1110 הביטוח הלאומי  לחוק 87סעיף  -ריפוי  .5

 1112 טיפולי שיניים. 6

 1112 קרם ידיים, משחות, סבון ושמפו -הוצאות רפואיות . 7

 1112 פיצוי בגין תרופות שאינן מכוסות .8

 1113 הביטוח הלאומי )ג( לחוק87סעיף  -הוצאות נסיעה . 9

החלמה  -הביטוח הלאומי  לחוק 88 סעיף -החלמה ושיקום  .10

 ושיקום של מורה

 

1113 

 לחוק 89סעיף  -הדרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי  .11

 הודעת צד ג' -הלאומי  הביטוח

 

1114 

  -הביטוח הלאומי  לחוק 90סעיף  -הדרכים למתן שיקום מקצועי  .12

 עזרה לעתיד

 

1116 

 1116 הביטוח הלאומי לחוק 91סעיף  -יחסי המוסד עם נותן הגמלאות  .13

 . רפואה משלימה14

 

 

1118 



 תוכן עניינים

 מ 

 92הזכות לדמי פגיעה ותחומיה )סעיף  - : דמי פגיעהט"ז פרק

 לחוק(

 

1127 

 1127 . הדין1

 1127 . כללי2

  לחוק 92סעיף  -נטל ההוכחה . 3

 

1130 

 לחוק( 93)סעיף  פרק י"ז: שלושה ימים ראשונים

 

1133 

 לחוק( 94)סעיף  הזכאות הראשונהפרק י"ח: תקופת 

 

1135 

 לחוק( 95)סעיף  פרק י"ט: המקבל תמורת דמי פגיעה

 

1137 

 לחוק( 96פרק כ': אסיר ועציר )סעיף 

 

1139 

 לחוק( 97פרק כ"א: שיעור דמי פגיעה )סעיף 

 

1141 

 1143 לחוק( 98פרק כ"ב: חישוב שכר עבודה רגיל )סעיף 

 1143 . הדין1

 1143 . כללי2

 . נטל ההוכחה על העובד3

 

1145 

 לחוק( 99פרק כ"ג: מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי )סעיף 

 

1147 

 לחוק( 100פרק כ"ד: התקנת תקנות )סעיף 

 

1149 



 תוכן עניינים

 מא 

 לחוק( 102פרק כ"ה: דמי פגיעה מופחתים )סעיף 

 

1151 

 1155 לחוק( 103)סעיף  : קצבה או מענק לנכה עבודהכ"ו פרק

 1155 . הדין1

 1155 . כללי2

 זכות לקצבה או למענק . 3

 

1156 

 לחוק( 104)סעיף  פרק כ"ז: זכות לקצבה או למענק

 

1161 

אחוז )סעיף  100חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו פרק כ"ח: 

 לחוק( 105

 

 

1163 

 100 -קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מפרק כ"ט: 

 לחוק( 106אחוז )סעיף 

 

 

1165 

או יותר אך פחות  אחוז 9מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו פרק ל': 

 לחוק( 107אחוז )סעיף  20 -מ

1167 

 1167 . הדין1

 1167 . כללי2

 . פגיעה בעבודה3

 

1171 

 לחוק( 110פרק ל"א: הצמדה למדד )סעיף 

 

1173 

 לחוק( 112)סעיף  גמלאות מיוחדותפרק ל"ב: 

 

1175 



 תוכן עניינים

 מב 

 1179 לחוק( 113במקום קצבה )סעיף פרק ל"ג: מענק 

 1179 . הדין1

 1179 . כללי2

 1185 . מנגנון ההיוון3

 1186 לחוק( 114. סמכות פקיד התביעות )סעיף 4

 . עליה בנכות המזכה לקצבה5

 

1186 

 לחוק( 115)סעיף  21 -ו 18פרק ל"ד: הגדלת קצבה לבני 

 

1187 

 לחוק( 116פרק ל"ה: ניכוי הוצאות כלכלה )סעיף 

 

1189 

 לחוק( 117פרק ל"ו: הגדלת קצבת נכות )סעיף 

 

1191 

 1193 לחוק( 118)סעיף  : קביעת דרגת נכותל"ז פרק

 1193 . הדין1

 1194 כללי. 2

 1195 הביטוח הלאומי )א( לחוק118סעיף  )א( לבין298ההבחנה בין סעיף . 3

 לתקנות 36תקנה  לבין הביטוח הלאומי לחוק 118היחס בין סעיף  .4

  1956-)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז

 

1196 

 1197 . טרשת5

 1198 . פגיעה בגב6

 1198 . מסקנות שונות7

 1199 . פגיעה בעבודה8

 1199 . קביעה חלוטה9

 1200 . סמכות ועדה רפואית10



 תוכן עניינים

 מג 

 1201 . ליקוי11

 1201 . אוטם שריר הלב12

 1202 . פוליו13

 . עמוד השדרה14

 

1202 

 לחוק( 119פרק ל"ח: דרגת נכות שאינה יציבה )סעיף 

 

1205 

 1209 לחוק( 120פרק ל"ט: סייג לקביעת דרגת נכות )סעיף 

 1209 . הדין1

 1209 . כללי2

 1211 . בלטים דסקליים3

 1212 . ועדת הערערים4

 1212 . תאונת עבודה5

 1213 . מצב נפשי6

 הדין-. התערבות בית7

 

1213 

 לחוק( 121פרק מ': התחשבות בנכות קודמת )סעיף 

 

1215 

 1219 לחוק( 122פרק מ"א: ערר )סעיף 

 1219 . הדין1

 1219 . כללי2

עבודה(,  לנפגעי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות. 3

)להלן: "תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת  1956-התשט"ז

 נכות("(

 

 

1229 

 1229 הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות( לתקנות 27תקנה  3.1



 תוכן עניינים

 מד 

 1230 הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות( לתקנות 28תקנה   3.2

 1232 הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות( לתקנות 29תקנה   3.3

 1232 הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות( לתקנות 30תקנה  3.4

 1233 הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות( לתקנות 32תקנה  3.5

 הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות( לתקנות 34תקנה  3.6

 

1233 

 1235 לחוק( 123פרק מ"ב: ערעור )סעיף 

 1235 . הדין1

 1235 . כללי2

 1237 . הערכאה המוסמכת3

 1243 . פגימה אורטופדית4

 . סמכות הוועדה5

 

1243 

 לחוק( 124תנאי לתובענה )סעיף  -פרק מ"ג: קביעת דרגה 

 

1245 

 לחוק( 125פרק מ"ד: קביעת הוצאות מחיה ולינה )סעיף 

 

1247 

 לחוק( 129-126)סעיפים  : סמל ותעודה לנכי עבודהמ"ה פרק

 

1249 

 1251 לחוק( 131-130)סעיפים  : גמלאות לתלויים בנפגעי עבודהפרק מ"ו

 1251 . הדין1

 1252 . כללי2

 1253 דחיית התביעה -בשעת מותו" "אשתו . 3

 1254 ( לחוק 4)א()130 -ל (3)א()130ההבחנה בין סעיף . 4

 1255 שלושה יסודות מצטברים -לחוק  131. סעיף 5



 תוכן עניינים

 מה 

 1259 לחוק( 132פרק מ"ז: שיעור קצבת תלויים )סעיף 

 1259 . הדין1

 1260 ()ג( לחוק 5)132סעיף  -"שלושה ילדים ויותר" . 2

 לחוק 132סעיף  -קיצבת התלויים . חישוב 3

 

1260 

 לחוק( 133פרק מ"ח: מענק לאלמנה )סעיף 

 

1263 

 לחוק( 134פרק מ"ט: קצבה למפרע לבן זוג תלוי )סעיף 

 

1265 

 לחוק( 135)סעיף  פרק נ': אלמנה שחזרה ונישאה

 

1267 

 לחוק( 136פרק נ"א: קצבה כשיש תלויים אחרים )סעיף 

 

1271 

 לחוק( 137תלויים חלקיים )סעיף פרק נ"ב: 

 

1273 

 לחוק( 138פרק נ"ג: תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם )סעיף 

 

1275 

 לחוק( 139פרק נ"ד: גבול קצבאות )סעיף 

 

1277 

 לחוק( 140פרק נ"ה: הגדלת קצבת תלויים )סעיף 

 

1279 

 לחוק( 141)סעיף  פרק נ"ו: הצמדת קצבת תלויים למדד

 

1281 

 לחוק( 143מענק ליתום שהגיע למצוות )סעיף פרק נ"ז: 

 

1283 



 תוכן עניינים

 מו 

 144פרק נ"ח: הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה ויתום )סעיף 

 לחוק(

 

 

1285 

 לחוק( 145פרק נ"ט: הפחתת גמלה, השהיתה או שלילתה )סעיף 

 

1287 

 לחוק( 146פרק ס': ביקורת )סעיף 

 

1289 

 לחוק( 147פרק ס"א: פקודת הפיצויים לעובדים )סעיף 

 

1293 

 לחוק( 148פרק ס"ב: ארגון יציג ודמי חברות )סעיף 

 

1295 

 לחוק( 149פרק ס"ג: מימון פעולות בטיחות בעבודה )סעיף 

 

1297 

 


