
 תוכן עניינים

 א 

 תוכן עניינים
 

 1 לחוק 75 סעיף - לביטוח ותנאים מבוטחים': א פרק

 1 הדין. 1

 1 כללי. 2

 כללי -(( 6)75 סעיף) מאסרו בעת הנכות קצבת את לקבל זכותו -" אסיר. "3

 2 חוק הוראת לפרש בבואנו להחיל שיש הפרשנות

 5 דעוב. 4

 11 ההתאגדות מסך. 5

 11 עבודה נפגעי. 6

 12 שלישי צד. 7

 12 עבודה תאונת. 8

 הפסיקה והתפתחות עבודה נפגעי ביטוח לחלות בקשר שונות הוראות. 9

 13 בעניין

 15 עצמאי. 10

 17 זר עובד. 11

 17 חריג אירוע. 12

 18 המעביד זהות. 13

 19 "עצמאי עובד. "14

 21 לחוק 76 סעיף - לארץ בחוץ עובד': ב פרק

   77 סעיף - לשעה ולעובד עצמאי לעובד רישום חובת': ג פרק

 25 לחוק

 25 הדין. 1

 25 כללי. 2

 28 בעבודה לשעה עובד. 3



 תוכן עניינים

 ב 

 29 לאומי לביטוח לחוק 387 סעיף - הענקה מתן. 4

 31 הפסוקה ההלכה. 5

 35 לחוק 78 סעיף - מבוטחים לסוגי מיוחדות הוראות': ד פרק

 37 לחוק 79 סעיף - בעבודה פגיעות': ה פרק

 37 הדין. 1

 37 כללי. 2

 37 התאונה של קיומה הוכחת. 3

 39 התובע עבודת לבין התאונה בין סיבתי קשר הוכחת. 4

 39 עובד - עבודה תאונת. 5

 39 ספורטיבית פעילות - אדם-כוח חברת עובד.  6

" בזיהוי טעות" עקב פלילי רקע על בפגיעה להכיר יש - הלכה חידוש. 7

 40 "עבודה תאונת"כ כולו ובאירוע", דרך סיכון"כ

 55 נדחתה התביעה - העיסוק בתחן שלא כדורגל משחק במסגרת פגיעה. 8

 61 79 סעיף - בעבודה שונות פגיעות דוגמאות': ו פרק

 61 בגב פגיעה. 1

 62 הלב שריר אוטם. 2

 63 ניקיון עובדת - סחרחורת. 3

 64 מוחי אירוע. 4

 68 החלקה. 5

 68 בשמיעה פגיעה  - מקצוע מחלת. 6

 69 עור מחלת. 7

 69 "סגורה" רשימה. 8

 73 דיסק פריצת. 9

 82 רפואית דעת-חוות. 10

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



 תוכן עניינים
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 83 לאומי לביטוח למוסד התביעה בהגשת שיהוי. 12

 83 המיקרוטראומה תורת. 13

 86 מומחים מינוי. 14

 89 לחוק 79 סעיף - תאונתיים אירועים': ז פרק

 89 כללי. 1

 90 עבודה במהלך שנתפס גב. 2

 91 לעבודה שנילווית פעולה הינה ונפילה לתפילה תובע יציאת. 3

 91 נפילה. 4

 92 כעצמאי תובע. 5

 92 חריג אירוע. 6

 93 ידו על כבד מזנון נפילת - רהיטים חנות בעל. 7

 93 בכתף וחבלה גדול במפר על עליה - אוטובוס נהג. 8

 95 לעבודה כך ואחר הפקדות לבצע  לבנק פנה - הסעות חברת ל"מנכ. 9

 97 גב בעיות - מנוע חילוץ - צמיגים הרמת - מכונאי. 10

 98 תקיפה - מעדניה עובד. 11

 99 אופנוע על נוהג בעודו נפגע - שופרסל בסניף עובד. 12

 101 ?עבודה כתאונת ייחשב שוד אירוע האם. 13

 101 ל"צה כוחות מידי מירי פגיעה. 14

 - מטב בעמותת עבודתה במסגרת טיפלה בה לקשישה לשבת קניות. 15

 105 בקניון החלקה

 107 העבודה במקום מאורגן טיול במסגרת פגיעה. 16

 109 גיבוש יום. 17

 109 מקצועית תהשתלמו במסגרת פגיעה. 18

 114 הבית במדרגות נפילה. 19

 116 כדורסל משחק .20



 תוכן עניינים

 ד 

 118 תקיפה .21

 119 בדרך המדרכה על פגיעה. 22

 121 אישיים לצרכים עבודה. 23

 122 שכיר כעובד ביטוח-אי. 24

 123 רפואיים במסמכים מדוייק פירוט היעדר. 25

 123 מהעבודה הביתה בדרך תאונה. 26

(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח לחוק 79 סעיף לפי עבודה תאונת. 27

 125 1995-ח"התשנ

 128 מאוחרת לילה בשעת אופנוע תאונת. 28

 132 ן"נדל מתווך. 29

 132 תגרה. 30

 132 אורטופדית פגיעה. 31

 134 לגמלה תביעה. 32

 134 שליטה בעלי. 33

 135 בעבודה כפגיעה ימין ומרפק אצבעות, כתף, זרוע, ביד פגיעה. 34

 136 השתלמות. 35

 136 בדרך קלה סטיה. 36

 137 התאונה יסודות. 37

 137 התאונה יסודות. 38

 138 מענק או לקצבה זכות. 39

 139 המיקרוטראומה תורת. 40

 139 המעורב המבחן. 41

 140 תקיפה. 42

 140 רפואי חהמומ של דעת-לחוות משקל. 43

 140 השתלמויות. 44

 141 אוטובוס נהג. 45



 תוכן עניינים

 ה 

 142 רפואי מצב. 46

 החברה עובדי עם יחד שאורגן משוטטים חוג מטעם טיול במסגרת פגיעה. 47

 142 העבודה מקום ידי-על אורגן לא הטיול -

 147 עבודה כתאונת הוכרה לא - המגורים בבית ימיפנ בשביל נפילה. 48

 הוכחת-אי. עובדו עם וויכוח חריפה התרגזות של, בעבודה חריג אירוע. 49

 151 החריג האירוע

, המערערת לעבודת הטיול בין סבירה זיקה, הוכחה לא - משפחות טיול. 50

 162 לפסיקה בהתאם" לעבודה נלווית פעילות"כ בו להכיר הצדקה ואין

 נגד הוצאות ופסיקת הערעור ודחיית חריג אירוע הוכחת-אי - לב אוטם. 51

 167 המערער

 - גב כאבי. לספינות אותם והחזיר אותם שיפץ, מספינות מכלולים פירוק. 52

 173 עבודה כתאונת הוכרה - התקבל הערעור

 178 נדחה ערעור - והליקויים התאונה בין יבתיהס הקשר. 53

  בגב בגב פגיעה - לתאונה הליקויים בין סיבתי קשר היעדר - כבאי. 54

 186 תחתון

 המערער בידי עלה לא - בעבודה כפגיעה הגס המעי סרטן חלתבמ הכרה. 55

 עבודתו תנאי בין" סיבתי קשר" הוכחת של הראשונה המשוכה את לחצות

 193 נדחה הערעור - לקה בה המחלה לבין

 215 תאונתי אירוע של קיומו להוכיח הנטל את הרים לא התובע. 56

 זכות המקנה", תאונה"ב להכיר ניתן המיקרוטראומה תורת לפי. 57

 סימנים אליו שמתלווים פעמי-חד במקרה מדובר כאשר רק לא, לגמלאות

 של צירוףב גם אלא, כלשהו חיצוני כוח הפעלת או חבלה, מכה של מובהקים

 לאיתור שניתן", תאונתי" אופי בעל הוא מהם אחד שכל( פגיעות) מקרים

. מיקרוטראומה - ולנזק לפגיעה גורמת הצטברותם ואשר ובשטח בזמן

 219 עליו המוטל הנטל את הרים התובע

 227 נדחתה התביעה - חריג רועאי הוכח לא - מוחי אירוע. 58



 תוכן עניינים

 ו 

 231 הסיבתי הקשר הוכחת-אי - משקל הרמת - לנהג חלוקה עוזר. 59

 בכפפות השימוש - ומים בביוב עבודה  - ידיים כפות- מקצוע מחלת. 60

 236 לעבודה

 241 לחוק 79 סעיף - שונות פגיעות': ח פרק

 241 שיניים טיפול. 1

 241 נפשי מצב. 2

 241 פרקינסון מחלת. 3

 242 לב אירוע. 4

 244 עיניים. 5

 244 אורטופדיים אירועים. 6

 245 סוכרת. 7

 246 מוחי אירוע. 8

 246 שמיעה ליקוי. 9

 246 בעבודה פגיעה. 10

 247 התאבדות. 11

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

 249 לחוק

 249 הדין. 1

 250 כללי. 2

 266 סטיה או הפסקה. 3

 268 (לחוק( א)81 סעיף) וסטיה הפסקה. 4

 280 הפסוקה ההלכה. 5

 297 לחוק 82 סעיף - ברשלנות התנהגות': י פרק

 301 לחוק 83 סעיף - הסיבתיות חזקת: א"י פרק

 301 הדין. 1



 תוכן עניינים
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 301 כללי. 2

 313 1995-ה"התשנ( משולב נוסח) לאומיה הביטוח לחוק סיפא 83 סעיף. 3

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

 314 (לתאונה

 316 הפסוקה ההלכה. 5

 327 לחוק 84 סעיף - מפשעתי בקע: ב"י פרק

 327 הדין. 1

 327 כללי. 2

 330 גז בלוני הרמת. 3

 330 משא הרמת/סחורה העמסת. 4

 331 "ילרג-בלתי מאמץ. "5

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

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

 334 לאומי לביטוח המוסד של הדעת-שיקול. 8

 337 כבד במשקל עגלה הרמת. 9

 341 פירוקוו מזגן הרמת. 10

 347 לחוק א84 סעיף - שמיעה ליקוי: ג"י פרק

 347 הדין. 1

 347 כללי. 2

 348 הלאומי הביטוח לחוק( ב)א84 סעיף - טנטון. 3

 350 הלאומי הביטוח לחוק( 2()א)א84 סעיף. 4

 351 הלאומי הביטוח לחוק( ב)א84 סעיף. 5

 351 הלאומי הביטוח לחוק( 1()ב)א84 סעיף. 6

 352 הלאומי הביטוח לחוק( 3)(ב)א84 סעיף. 7

 353 הפסוקה ההלכה. 8



 תוכן עניינים

 ח 

 379 לחוק 85 סעיף - מקצוע מחלות: ד"י פרק

 379 הדין. 1

 379 כללי. 2

 380 טראומה-המיקרו תורת. 3

 384 והצהרתית כספית תביעה. 4

 384 עישון. 5

 384 שמאל ויד ימין רגל, בכתפיים, בצוואר, בגב. 6

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

 393 לחוק 91-86 סעיפים - מקצועי שיקום - ושיקום

 393 הדין. 1

 394 כללי. 2

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

 396 1968-ח"התשכ

 397 תרפואיו הוצאות. 4

 397 הלאומי הביטוח לחוק 87 סעיף - ריפוי. 5

 399 שיניים טיפולי. 6

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

 399 מכוסות שאינן תרופות בגין פיצוי. 8

 400 הלאומי הביטוח קלחו( ג)87 סעיף - נסיעה הוצאות. 9

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

 400 מורה

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

 401 'ג צד הודעת - הלאומי

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

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

 404 משלימה רפואה. 14

 411 לחוק 86 סעיףל בהתאם מרפא בחמי גמלאות למימוש עתירה. 15

 414 התיישנות טענת. 16

 419 מקצועי ביקום ההכרה דחיית. 17

 420 התביעה דחיית - אלקטרונית תותבת מימון. 18

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

 433 לחוק

 433 הדין. 1

 433 כללי. 2

 437 לחוק 92 סעיף - ההוכחה נטל. 3

 439 לחוק 93 סעיף - ראשונים יםימ שלושה: ז"י פרק

 441 לחוק 94 סעיף - הראשונה הזכאות תקופת: ח"י פרק

 443 לחוק 95 סעיף - פגיעה דמי תמורת המקבל: ט"י פרק

 445 לחוק 96 סעיף - ועציר אסיר': כ פרק

 447 לחוק 97 סעיף - פגיעה דמי שיעור: א"כ פרק

 449 לחוק 98 סעיף - רגיל עבודה שכר חישוב: ב"כ פרק

 449 הדין. 1

 449 כללי. 2

 450 העובד על ההוכחה נטל. 3

   99 סעיף - עצמאי עובד וגם עובד גם שהוא מבוטח: ג"כ פרק

 453 לחוק

 455 לחוק 100 סעיף - תקנות התקנת: ד"כ פרק

 457 לחוק 102 סעיף - מופחתים פגיעה דמי: ה"כ פרק



 תוכן עניינים

 י 

 461 לחוק 103 סעיף - עבודה לנכה מענק או קצבה: ו"כ פרק

 461 הדין. 1

 461 כללי. 2

 462 למענק או לקצבה זכות. 3

 465 לחוק 104 סעיף - למענק או לקצבה זכות: ז"כ פרק

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

 467 לחוק 105

             פחותה נכותו שדרגת עבודה לנכה נכות קצבת: ט"כ פרק

 469 לחוק 106 סעיף - אחוז 100 -מ

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

 471 לחוק 107 סעיף - אחוז 20 -מ

 471 הדין. 1

 471 כללי. 2

 474 בעבודה פגיעה. 3

 477 לחוק 110 סעיף - למדד הצמדה: א"ל פרק

 479 לחוק 112 סעיף - מיוחדות גמלאות: ב"ל פרק

 483 לחוק 113 סעיף - קצבה במקום מענק: ג"ל פרק

 483 הדין. 1

 483 כללי. 2

 491 ההיוון מנגנון. 3

 491 (לחוק 114 סעיף) התביעות פקיד סמכות. 4

 491 בהלקצ המזכה בנכות עליה. 5

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

 495 לחוק 116 סעיף - כלכלה הוצאות ניכוי: ה"ל פרק
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 497 לחוק 117 סעיף - נכות קצבת הגדלת: ו"ל פרק

 499 לחוק 118 סעיף - נכות דרגת קביעת: ז"ל פרק

 499 הדין. 1

 499 כללי. 2

 504 הלאומי הביטוח לחוק( א)118 סעיף לבין( א)298 סעיף בין ההבחנה. 3

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

 504 1956-ז"התשט(, עבודה לנפגעי נכות דרגת

 506 טרשת. 5

 506 בגב פגיעה. 6

 506 שונות מסקנות. 7

 507 בעבודה פגיעה. 8

 507 חלוטה קביעה. 9

 508 רפואית וועדה סמכות. 10

 508 ליקוי. 11

 509 הלב שריר אוטם. 12

 509 פוליו. 13

 510 השדרה עמוד. 14

 511 לחוק 119 סעיף - יציבה שאינה נכות דרגת: ח"ל פרק

 515 לחוק 120 סעיף - נכות דרגת לקביעת סייג: ט"ל פרק

 515 הדין. 1

 515 כללי. 2

 517 דסקליים בלטים. 3

 517 הערערים ועדת. 4

 518 עבודה תאונת. 5

 518 נפשי מצב. 6



 תוכן עניינים

 יב 

 518 הדין-בית התערבות. 7

 521 לחוק 121 סעיף - קודמת בנכות התחשבות': מ פרק

 533 לחוק 122 סעיף - ערר: א"מ פרק

 533 הדין. 1

 533 כללי. 2

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

 542 1956-ז"התשט

 547 לחוק 123 סעיף - ערעור: ב"מ פרק

 547 הדין. 1

 547 כללי. 2

 548 המוסמכת הערכאה. 3

 553 אורטופדית פגימה. 4

 554 הוועדה סמכות. 5

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

 557 לחוק 125 סעיף - ולינה מחיה הוצאות קביעת: ד"מ פרק

               עד 126 סעיפים - עבודה לנכי ותעודה סמל: ה"מ פרק

 559 לחוק      129

 131-130 סעיפים - עבודה בנפגעי לתלויים גמלאות: ו"מ פרק

 561 לחוק

 561 הדין. 1

 562 כללי. 2

 562 התביעה דחיית -" מותו בשעת אשתו. "3

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

 564 מצטברים יסודות שלושה - לחוק 131 סעיף. 5



 תוכן עניינים

 יג 

 567 לחוק 132 סעיף - תלויים קצבת רשיעו: ז"מ פרק

 567 הדין. 1

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

 568 לחוק 132 סעיף - התלויים קיצבת חישוב. 3

 571 לחוק 133 סעיף- לאלמנה מענק: ח"מ פרק

 573 לחוק 134 סעיף - תלוי זוג לבן למפרע קצבה: ט"מ פרק

 575 לחוק 135 סעיף - ונישאה שחזרה אלמנה': נ פרק

 579 לחוק 136 סעיף - אחרים תלויים כשיש קצבה: א"נ פרק

 581 לחוק 137 סעיף - חלקיים תלויים: ב"נ פרק

 583 לחוק 138 סעיף - וחלוקתם תשלומים בדבר תקנות: ג"נ פרק

 585 לחוק 139 סעיף - הקצבאות גבול: ד"נ פרק

 587 לחוק 140 סעיף - תלויים קצבת הגדלת: ה"נ פרק

 589 לחוק 141 סעיף - למדד תלויים קצבת הצמדת: ו"נ פרק

 591 לחוק 143 סעיף - למצוות שהגיע ליתום מענק: ז"נ פרק

 סעיף - ויתום לאלמנה מחיה ודמי צועיתמק הכשרה: ח"נ פרק

 593 לחוק 144

             סעיף - שלילתה או השהיתה, גמלה הפחתת: ט"נ פרק

 595 לחוק 145

 597 לחוק 146 סעיף - יקורתב': ס פרק

 601 לחוק 147 סעיף - לעובדים הפיצויים פקודת: א"ס פרק

 603 לחוק 148 סעיף - חברות ודמי יציג ארגון: ב"ס פרק

 605 לחוק 149 סעיף - בעבודה בטיחות פעולות מימון: ג"ס פרק

 


