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לאומי כרשת ביטחון

 DUN'S 100-ו BDI ממדורגי



דברי פתיחה של עו"ד כהן הילה,
מנהלת אשכול ביטוח לאומי במשרד:

לאומי  לביטוח  המוסד  מול  בהתנהלות  רב  ומניסיון  אישית  בנימה 
ובייצוג בוועדות הרפואיות השונות, אמליץ כי לפני כל פניה למוסד 
לביטוח לאומי ועל כל נושא, כדאי להתייעץ עם עו"ד המתמחה 

בתחום הביטוח הלאומי! 

המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות פגועות ולמשפחות 
כיום  לקיומן.  כלכלי  בסיס  ממושכת  או  זמנית  למצוקה  שנקלעו 
מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח, ביניהן פיצוי לנפגעי 

עבודה, נכות כללית, סיעוד, ילד נכה, שירותים מיוחדים,  ניידות ועוד.

בריאותי  כתוצאה ממצב  כלכלית  במצוקה  עצמן  משפחות שמצאו 
של בן משפחה, הינן בעלות סיבה טובה לפנות למוסד לביטוח לאומי 
מיומנות  רמת  נדרשת  כך  לצורך  לתשלום.  זכאיות  הן  האם  ולברר 

גבוהה והכרת החוק והתקנות הנלוות.

משרדנו מתמחה בכל הקשור לביטוח לאומי בענפיו השונים, עם דגש 
לאחר  או  פגיעה  לאחר  פיזית  עזרה  או  כספית  בעזרה  הצורך  על 

מחלה ותאונה גופנית.



חשוב לדעת:
מהי תאונת עבודה?

מחלה . 1 או  פציעה  היא  עבודה  תאונת 
או  אליה  בדרך  העבודה,  בזמן  שנגרמו 
עבודה  תאונת  הגדרת  ממנה.  בחזרה 
הינה הגדרה רחבה שיכולה לכלול בתוכה 
מספר מקרים. לדוגמה: תאונה שעברתם 
הרגילה  מהדרך  מהותית  לא  בסטייה 
לעבודה או פציעה שקיבלתם מדלת רכב 
בחניון של בניין תוך כוונה לנסוע לעבודה. 

באופן . 2 לאומי  לביטוח  התביעה  הגשת 
ההכרה  בעצם  לפגוע  עלולה  עצמאי 
בתאונה כתאונת עבודה ו/או בזכויותיכם 
עלול  כן  כמו  מהתאונה.  כתוצאה 
התאונה.  בגין  פיצויים  למנוע  להפחית/ 
כן מומלץ לפנות לעורך או לעורכת  על 

דין המתמחים בתחום.

מתאונת . 3 כתוצאה  במצב  החמרה  גם 
לאומי.  לביטוח  פניה  דורשת   עבודה 
מול  אל  רבה  להצלחה  זכה  משרדנו 
שבהם  רבים  במקרים  הלאומי  הביטוח 
לתאונה  בנוגע  במצב  החמרה  הייתה 
עשרות  לפני  עבודה  כתאונת  שהוכרה 
הוא  כאלו  במקרים  הקושי  כאשר  שנים, 
לבין  הנזק  בין  הסיבתי  בקשר  להכיר 

התאונה הרחוקה.

סיבתי . 4 קשר  שישנו  ייתכן  חליתם? 
עבודתך. לבין  המחלה  התפרצות   בין 

בין  הקושרים  במקרים  טיפל  משרדנו 
העבודה.  מקום  לבין  מחלה  התפרצות 
סוכרת  אצלו  שהתפרצה  אדם  לדוגמה: 
וזאת  בעבודה,  חריג  מאירוע  כתוצאה 
לאומי  בביטוח  התביעות  שפקיד  לאחר 
כקשורה  התובע  של  תביעתו  את  דחה 
לעבודה ומשרדנו הוכיח כי ישנו קשר ישיר 

בין האירוע לבין התפרצות הסוכרת.

מהי נכות כללית?
קצבת נכות כללית היא קצבה מחליפת שכר 
אינו  אדם  שבו  במצב  משולמת  היא  ולכן 
יכול לעבוד, או שיכולת העבודה שלו פחתה 

כתוצאה ממצב בריאותי. 

גם  לעיתים  זכאים  מוגבלות  עם  אנשים 
לימודים  מימון  הכולל  מקצועי,  לשיקום 

והשתלבות בעבודה. 

נכות  קצבת  לקבלת  תנאים  מספר  קיימים 
כללית בביטוח לאומי.

מהשכר . 1  60% עוברת  לא  הכנסתכם 
הממוצע הקבוע בחוק – 6,164 ₪ )מעודכן 

ליום 1.1.2019(, כלומר 3698 ₪.

עבורכם . 2 קבע  הרפואיות  בוועדות  רופא 
נכות משוקללת בשיעור של לפחות 40%, 
כאשר קיימת פגיעה רפואית משמעותית 
יש להגיע  25% ומעלה. אם לא,  בשיעור 

לנכות משוקללת בשיעור 60% נכות. 

ועדת אי כושר קבעה כי כתוצאה מהנכות . 3
הרפואית שנקבעה איבדתם יותר מ-50% 

מכושרכם להשתכר. 

לפנות  ניתן  כללית,  לנכות  זכאות  לבחינת 
נכות  קצבת  במתן  המתמחה  למשרדנו, 
כללית אף לעקרת בית ולילד בעל מוגבלות. 

שירותים מיוחדים או סיעוד:
במידה ובנוסף לנכות הרפואית שנקבעה, הנכם 
זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות כגון: 
והיגיינה  לבישה  רחצה,  אכילה,  בבית,  ניידות 
בשל  להשגחה  זקוקים  שהנכם  או  אישית, 



אתכם,  לסובבים  או  לכם  חיים  סכנת  מניעת 
או אם הנכם בגיל זקנה שעלול להיות מוגדר 
עבורכם  שיגישו  כדי  למשרדנו  פנו  כסיעודי, 
לאנשים  וסיעוד  מיוחדים  לשירותים  תביעה 

לאחר גיל זקנה לצורך תביעה לסיעוד. 

ניידות:
באם קיים עבורכם קושי בהתניידות בדרכים 
לעורך  לפנות  כדאי  ברגליים,  פגיעה  בשל 
תביעה  בהגשת  המתמחים  דין  לעורכת  או 
וועדות  ולניהול  הבריאות  למשרד  לניידות 

לשם כך. 

במידה ויש לכם רישיון נהיגה תקף, על וועדה 
רפואית של משרד הבריאות לקבוע לפחות 

40% מוגבלות בניידות.

לשם קבלת קצבת ניידות ובמידה ואין רישיון 
משרד  של  רפואית  וועדה  על  תקף,  נהיגה 
מוגבלות   60% לפחות  לקבוע  הבריאות 
נהיגה  מורשה  על  להצהיר  ועליכם  בניידות, 
קצבת  קבלת  לשם  ברכב  אתכם  שמסיע 

ניידות.

לקצבת  לזכאים  נוספות  הטבות  קיימות 
ניידות. לשם בחינת זכאות ניתן לפנות לייעוץ 

במשרדנו. 

לפניכם מובא מקבץ קטן של 
תקצירי תיקים שצלח בהם 

משרדנו:
40% נכות צמיתה לגבר שלקה 

בסוכרת עקב לחץ בעבודה 
והכרת המקרה כתאונת עבודה

ד', גבר בשנות ה-30 המאוחרות לחייו לקה 
בסוכרת עקב לחץ מצטבר במקום עבודתו.

קולגה  של  מקום  למלא  נדרש  ש-ד'  לאחר 
גדול  אירוע  בהפקת  לידה  לחופשת  שיצאה 
של רשות לאומית מוכרת, הוא נחשף ללחץ 
חרדה.  התקף  כך  עקב  וחטף  במיוחד  חריג 
מספר חודשים לאחר התקף החרדה שחטף, 
מחלת  של  תסמינים  ד'  אצל  להופיע  החלו 

הסוכרת.

איסוף  החל  למשרדנו,  פנה  ש-ד'  לאחר 
תצהירים עוד בטרם שהוגשה בקשה להכיר 
לביטוח  במוסד  עבודה  כתאונת  באירוע 
הלאומי. למרות זאת, מאוחר יותר כשהוגשה 
התביעה, המוסד לביטוח לאומי החליט שלא 

להכיר בתאונה כתאונת עבודה.

אמר  לא  משרדנו  התביעה,  דחיית  לאחר 
נואש ופצח בסדרה של שלושה ערעורים:



מיידית  נעשה  הערעור  הראשונה,  בפעם 
בסיום  שהחליט  לעבודה  הדין  בית  מול 
עבודה.  כתאונת  בתאונה  להכיר  שכן  הדיון 
הגיש  משרדנו  להכרה,  ההסכמה  לאחר 
תביעה לנכות למוסד לביטוח לאומי. במהלך 
התביעה, וועדה מדרג ראשון קבעה בהתאם 
נכות  סוכרת 40%  מומחה  של  דעת  לחוות 

לצמיתות בתיק. 

שוב  לאומי  לביטוח  המוסד  זאת,  למרות 
הנכות  את  להוריד  וביקש  לערער  ביקש 
ל-0%, כך שלמעשה מ-40% נכות צמיתה, 

צנחה הנכות ל-0%!

משרדנו שהתנגד להורדה הזו, הגיש בשנית 
בטענה  זאת  לעבודה.  הדין  לבית  ערעור 
מחוות  התעלם  לאומי  לביטוח  שהמוסד 
הדעת של מומחה בעל שם עולמי. חוות דעת 
זו הוצגה בוועדה הראשונה שבה חלה קביעה 
כי קיים קשר סביר בין האירוע החריג שהוכר 
הסוכרת.  התפרצות  לבין  עבודה  כתאונת 
בתגובה, בית הדין חזר מקביעתו, קיבל את 
לוועדה הרפואית  והחזיר את התיק  הטענה 
צמיתה  נכות  נותרה  ל-ד'  כי  קבעה  אשר 

בשיעור של 20% בלבד.

והמהלכים  הערעורים  מסכת  למרות 
 20% כי  המשפטיים עד כה, משרדנו סבר 
נכות הינו שיעור נמוך למדי ביחס למקרה 
הדין  לבית  שלישי  ערעור  והגיש  המוצג, 
של  הנכות  אחוזי  העלאת  לשם  לעבודה 
ד'. גם בנקודה זו, הודות לעבודה משפטית 
פרי:  נשאו  מאמצינו  ומקצועית,  ממוקדת 
ערעור  את  בשלישית  קיבל  הדין  בית 
המשרד והחזיר את התיק לוועדה רפואית 
לערערים, שהפעם שקלה בכובד ראש את 

טענותינו וקבעה ל-ד' 40% נכות!

מהמוסד  כה  עד  ד'  קיבל  לכך,  בהתאם 
לביטוח לאומי כ- 180,000 ₪ וקצבה לכל 
בטרם  עוד  זאת  כל   ,₪ בסך 2,364  החיים 

התביעה כנגד המזיק.

לאחר הליך משפטי עיקש בבית 
הדין לעבודה - פציעתו של א' 
הוכרה כתאונת עבודה במוסד 

לביטוח לאומי

נ', גבר בשנות ה-40 המאוחרות, עבד במוסך 
מוכר בירושלים משך רוב חייו הבוגרים.

לסבול  נ'  החל  האחרונות,  השנים  במהלך 
להתמודד  הצליח  עימם  קשים  גב  מכאבי 
באמצעות שימוש במשככי כאבים בלבד. כל 
זאת, עד שבמהלך יום עבודה שגרתי נדרש 
כבד,  גנראטור  מכשיר  בהרמת  לעזור  נ' 

שגרם לכאבים חדים בגבו.

למוסד  תביעה  עצמאי  באופן  הגיש  נ', 
בגבו  בפגיעה  להכיר  כדי  לאומי  לביטוח 

כתאונת עבודה. תביעתו נדחתה.

בדיקת  למשרדנו  לשם  נ'  כשפנה 
בפניו,  הגלומות  המשפטיות  האפשרויות 
כי  היה סבור  שבתחילה  בפנינו  הסביר  זה 
זהו רק עוד אחד מהכאבים השגרתיים שלו  
ולפיכך בחר להמשיך בחייו כרגיל. אך בחלוף 
לרגל  כאב  הקרנת  להרגיש  החל  מה  זמן 
ימין. לאור זאת, הגיש משרדנו תביעה עבור 
נ', לפי תורת "מיקרו-טראומה"* ובגין תאונת 
מנגד,  לעבודה.  הדין  לבית  יחדיו  עבודה 
שמדובר  ואמר  התנגד  הלאומי  הביטוח 
ושהאירוע  ל-נ',  היה  שכבר  הקודם  במצב 
אחראי  אינו  תיאר  שאותו  עבודתו  במקום 

להחמרה המדוברת.

אלא  ברירה  נותרה  לא  למשרדנו  לפיכך, 
דיונים  סדרת  לעבודה  הדין  לנהל בבית 
וערעורים אשר בסופם הרחיקה והגיעה עם 

נ' עד לבית הדין האזורי לעבודה )!(. 

בבית הדין האזורי לעבודה, הציג משרדנו 
שלבסוף  עד  שונות  רפואיות  דעת  חוות 
כך,  בשל  התיק.  עבור  הפירות  את  קצרה 



עבודה  כתאונת  להכרה  זכתה  התאונה 
מצד המוסד לביטוח לאומי.

הלאומי  הביטוח  מטעם  רפואית  ועדה 
כתוצאה  נכות   10% נותרו  ל-נ'  כי  קבעה 
מהתאונה והוא קיבל מענק חד פעמי בסך 
להגיש  ואפשרות   ₪  62,890 של  כולל 

החמרת מצב בעתיד.

קובעת  זו  תורה   - טראומה  מיקרו  *תורת 
מתאונה  כתוצאה  שנגרם  נזק  רק  לא  כי 
שנגרם  נזק  גם  אלא  כתאונה,  יחשב  אחת 
חוזרות  רבות  זעירות  מתאונות  כתוצאה 
זעיר  נזק  תרמה  מהן  אחת  שכל  ונשנות, 
בסופו  הביאה  יחד  עד שהצטברותן  משלה 
ולאי  עצמה  לפגיעה  רבתי  לנזק  דבר  של 

כושר לעבודה.

הכפלה של אחוזי הנכות בגין 
פגיעה בקרסול בעקבות תאונת 

דרכים

נפגעה  לחייה,  ה-40  בשנות  רופאה  י' 
ממקום  הביתה  בדרכה  דרכים  בתאונת 

עבודתה.

ונותרה לה  י' נפגעה בחלקים שונים בגופה 
פגיעה קשה בקרסול. מצבה של י' היה קשה 
על  ניכר  באופן  השפיעה  ופגיעתה  ביותר 

מכלול תפקודה בחיי היום יום.

עמדה  בפנינו  למשרדנו,  י'  שהגיעה  לאחר 
הביטוח  תקנות  שכן  פשוטה,  לא  משוכה 
הלאומי מקנות 10% נכות מקסימאלית בגין 
בחרנו  כן,  על  הקרסול.  בתנועות  הגבלה 
את  למקסם  מנת  על  עוקפת  בטקטיקה 

אחוזי הנכות ולמצות את זכויותיה של י'. 

פגיעת  כי  טענו  אנו  הרפואית  בוועדה 
של  הכללי  תפקודה  על  משפיעה  הקרסול 
י', וכי אין להסתפק בקביעת אחוזי נכות לפי 
על הגבלה  התקנות הספציפיות המדברות 
בתנועות, אלא יש להפנות לסעיף אורתופדי 
הפעולה  בכושר  פגיעה  על  המדבר  כללי 

הכללי. 

של  רפואית  וועדה  התקבלו,  טיעונינו 
20% נכות  הביטוח הלאומי קבעה כי ל-י' 
הכפלת  של  תוצאה  זוהי   - לצמיתות 
אחוזי נכות אשר לא היו מתקבלים בדרך 

המקובלת.

סובל משבר ללא הגבלות 
תנועה? ייתכן שמגיעים לך 
כספים מהביטוח הלאומי! 

ידועה  רשת  של  בגדים  חנות  מנהלת  א', 
בתל אביב בשנות ה-50 לחייה, החליקה על 

הרצפה בעת פריקת סחורה.

בעקבות הפציעה נגרם ל-א' שבר ביד ימין. 
תביעה  הגיש  אשר  למשרדנו  הגיעה  א' 

לנכות בביטוח הלאומי.

נותרה  לא  ל-א'  כי  קבעה  רפואית  וועדה 
נכות כתוצאה מהתאונה בשל העובדה שלא 

נותרו לה הגבלות תנועה בידה. 

בגין  עררים  לוועדת  ערעור  הגיש  משרדנו 
קביעה זו.

נותרה  לא  אמנם  כי  קבעה  עררים  וועדת 
השבר,  לאור  אולם  תנועה,  מגבלת  ל-א' 
הכתף  בהנעת  מכאבים  סובלת  אכן  א' 
ובשל כך קבעה הוועדה כי נותרה לה נכות 

בשיעור של 5%.



טיפים מאיתנו אליכם:

בזמן . 1 בתאונה  נפגעתם   – מתנדבים 
בחזרה?  או  אליה  בדרך   ההתנדבות, 
כנפגעי  מוכרים  להיות  זכאים  אתם  גם 

תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי. 

בתאונת . 2 להכרה  תביעה  להגיש  כדאי 
מהעבודה  נעדרתם  לא  אם  גם  עבודה 

כתוצאה מהפגיעה.

חליתם במחלה ממושכת או כרונית עקב . 3
עבודתכם?

עקב  פגיעה  לדמי  זכאותכם  את  בדקו 
מחלת מקצוע, כגון מקום עבודה עם רעש, 
במקומות  עור  בעיות  למורות,  צרידות 
עבודה בגלל שימוש בחומרים כימיים ועוד.

זמנית . 4 נכות  דרגת  לכם  נקבעה  אם 
מצבכם  מ-100%,  נמוך  בשיעור 
לחזור  לכם  מאפשר  אינו  הבריאותי 
לעבודה, ואין לכם הכנסה נוספת – ניתן 

להגיש תביעה לביטוח הלאומי להגדלת 
אחוזי הנכות שנקבעו לכם.

נפגעו בתאונת . 5 עובדים עצמאיים אשר 
לא  החשבון  רואה  לב!  שימו  עבודה 

יאמר לכם זאת!

שישולמו  הגמלאות  לחישוב  הבסיס 
מתאונת  כתוצאה  לאומי  מביטוח  לכם 
העבודה יהיו המקדמות ששילמתם לפני 

קרות התאונה.

אין אפשרות לשנות את בסיס ההכנסה 
לאחר קרות התאונה!

ששולמו  והמקדמות  במידה  ולכן, 
בפועל,  מההכנסה  משמעותית  נמוכות 
נמוכים  יהיו  לאומי  מביטוח  התשלומים 
להיות  יכולים  שהיו  לתשלומים  ביחס 

משולמים לפי בסיס ההכנסה בפועל. 

משכך, לא מומלץ לשלם מקדמות נמוכות.



בנוסף לתחום הביטוח הלאומי, משרדנו מתמחה גם 
בתחומי הנזיקין, רשלנות רפואית, פוליסות/ביטוח, משרד 
הביטחון, מקרקעין, ייצוג בבימ"ש, דיני תעבורה, חוזים ועוד

מען למכתבים: ת.ד. 1191, י-ם
www.aschindler.com

משרד ירושלים 
רחוב שמואל הנגיד 1, קומה 1

טל: 02-6232312
פקס: 02-6244001

office@aschindler.com

משרד מרכז
רח’ בר כוכבא 16, בני-ברק

בית נועה, קומה 8
טל: 03-6575470

פקס: 03-6773681
office.bb@aschindler.com

משרד דרום
רחוב שדרות רגר 51, באר-שבע
קומת המשרדים, משרד מספר 2

טל: 08-8543003
פקס: 08-6450743

office.b7@aschindler.com

משרד צפון
רחוב שמשון 11 דירה 1, 

מרכז הכרמל, חיפה 
טל: 02-6232312

פקס: 02-6244001
mashiah@aschindler.com

058-4244001
שירות שליחת הודעות ושליחת חומר בלבד*


