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תאונות בסביבת עבודה 
לא בטיחותית



פתח דבר
נפתח במילות פתיחה והסבר של עו"ד ומגשרת מורן מזל אבגי, 

ראש צוות באשכול ידע של תאונות דרכים וחבויות במשרד:

* הערה כוללת:  המידעון רשום בלשון זכר אך מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

כבכל מידעון שמשרדנו מוציא לאור, חשוב לנו לתת לקהל לקוחותינו 
כלים והנחיות למיצוי זכויותיהם אל מול הגורמים הרלוונטיים.

במידעון החבות הנוכחי, אשר ממשיך את קודמו בנושא "מיצוי זכויות 
במוסד לביטוח לאומי כתוצאה מתאונות עבודה", נעסוק בנדבך נוסף 

של תאונות עבודה:

מיצוי זכויות הנפגע מול הגורם המתרשל במקרה של 
תאונות בעבודה, בהן נגרמים נזקי גוף עקב רשלנות.

באופן כללי, תאונת עבודה הינה תאונה אשר 
ועקב עבודתו אצל  ארעה  תוך כדי עבודתו 
גם  עבודה  לתאונת  תחשב  כן,  כמו  מעבידו. 
לעבודה  העובד  של  בדרכו  שארעה  תאונה 
העבודה.  ממקום  לביתו  חזרה  בדרכו  או 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  )חוק 

תשנ"ה-1995(.

הנזיקין  פקודת  פי  על  הרשלנות  עוולת 
מוסד/  אדם/  שבמהלכה  התנהגות  הינה 
שבהכרח  מבלי  נזק  גורמים  וכדומה  רשות 
מעשיהם,  לטיב  מודעים  היו  או  התכוונו 
של  המזיקות  לתוצאות  או  לנסיבות, 
יכול  הסביר היה  כאשר האדם  התנהגותם, 
דומות  בנסיבות  אלו  להיות מודע לפרטים 

)ראה ס' 35-36 לפקודת הנזיקין(.

של  במקרים  להכיר  שיש  הבסיסי  העיקרון 
תאונת בעבודה מסוג זה, הוא עקרון הוכחת 
של  הסבירה  הלא  ההתנהגות   – הרשלנות 
קרות  את  מנעה  לא  או  שגרמה  המעסיק 
התאונה. לכן, כאשר ארעה תאונה נזיקית, יש 

לאסוף בהקדם ראיות שיוכיחו את הרשלנות 
מספר  נסקור  )בהמשך  לתאונה  שגרמה 

עצות מעשיות לצורך הוכחת הרשלנות(.

בין  מתמחה  משרדנו  כי  נציין  זו  בהזדמנות 
גוף  נזק  נגרם  שבהן  נזיקין  בתאונות  היתר 
ראיות  איסוף  על  דגש  עם  רשלנות,  עקב 

מהיר לשם הוכחת הרשלנות.

על  מבוססים  הנזיקין  שדיני  לדעת  מעניין 
"ואהבת  במקרא.  שמקורו  קדום  עקרון 
ערך  הוא   )18 י"ט,  )ויקרא  כמוך"  לרעך 
היווה  האנגלית,  המשפט  למערכת  שנכנס 
הנזיקין  ודיני  הרשלנות  דיני  לפיתוח  בסיס 
למערכות משפט  התפשט  ומשם  באנגליה 

רבות ברחבי העולם.

אטקין  לורד  השופט  התייחס   1932 בשנת 
שעליך  האומר  "הכלל  בכותבו:  זה  לעקרון 
לאהוב את רעך ]Neighbor[, הופך במשפט 
המשפטן:  לשאלת  לרעך.  להזיק  לאיסור 
עליך  מוגבלת.  ניתנת תשובה  רעי?  הוא  מי 
או  מעשה  למניעת  ראויה  בזהירות  לנקוט 



מחדל אשר סביר לצפות כי עלול הוא להזיק 
לרעך". 

 Donoghue v. Stevenson ]1932[ UKHL
)100( 26 May 1932

ברוב  גם  כמו   ,2019 שנת  של  בישראל 
חלים  הנזיקין  דיני  המערבי,  העולם  מדינות 
למעסיק  לעובד.  מעביד  בין  ביחסים  גם 
חובת  עובדיו.  כלפי  מוגברת  אחריות  ישנה 
ב-3  ביטוי  לידי  באה  המוגברת  האחריות 

רבדים עיקריים:

1. סביבת עבודה בטוחה:

על המעסיק לנקוט בכל האמצעים הסבירים 
על מנת שהעובדים יוכלו לבצע את עבודתם 

בתנאי בטיחות אופטימאליים.

2.  ציוד לביצוע העבודה וציוד מגן:

חיוני  ציוד  לעובדים  לספק  המעסיק  על 
ואף  מגן  גם אמצעי  כמו  לעבודתם  ומקצועי 
הדרכה באשר לנהלי עבודה לבטיחות. זאת 
ועוד, על המעסיק לפקח ולוודא ביצוע ומילוי 

ראוי של ההנחיות.

3. הדרכה, אישורים ושמירה על נהלים:

בנוגע  ראויה  להדרכה  לדאוג  המעסיק  על 
לאופן ביצוע העבודה הנדרשת על ידו.

פיקוח  בחוק,  הנדרשים  אישורים  גם,  כמו 
ברורים  מאורגנים,  עבודה  נהלי  והנחלת 

ומסודרים. 

הנתבעים  המעסיקים  של  נפוצה  טענה 
התורם"*.  "האשם  עקרון  היא  להצדקתם 

*אשם תורם – טענה של המעסיק לפיה העובד הוא זה שלא פעל באחריות ובזהירות סבירה כך שהוא זה שגרם 

לפציעתו. בפועל, בתי המשפט בישראל לא מטילים בקלות אשם תורם על עובד שנפגע בתאונה תוך ביצוע עבודתו, 

אלא על המעסיק מוטלת האחריות להראות שהעובד הפעיל שיקול דעת עצמאי שיצר את הסיכון.

גובה  את  להקטין  מנסים  הם  באמצעותו 
הפיצוי אשר ייפסק על ידי בית המשפט.

בית המשפט חוזר ומדגיש במקרים מעין אלו 
כי עובד נדרש לרוב להתמסר לעבודתו עבור 
גופו  שלום  את  לשכוח  עלול  ובכך  המעסיק 
שיעמידו  בטיחותיות  'הנחות'  ולבצע  ורווחתו 
אותו במצבים מסוכנים לשם ביצוע העבודה.

נציג בפניכם מספר מקרים 
של תאונות עבודה שנוהלו 

במשרדנו:
לפניכם,  שנביא  הראשון  למקרה  כהקדמה 

נפרט על תאונות עבודה בגובה.

הינן  בישראל  רווחות  אשר  עבודה  תאונות 
תאונות עבודה בגובה:

ככלל 'עבודה בגובה' הינה כל עבודה שבגינה 
עלול עובד ליפול מגובה העולה על 2 מטרים. 
הדין קובע את אחריות המעסיק וקובע כללי 

בטיחות לעבודה בגובה וכן לעבודות בניה.

בעד  מדברות  התופעה  היקף  על  העובדות 
עצמן. מניין ההרוגים בתאונות עבודה הינו 60 
נכון לספטמבר 2019. כמובן שזאת, לצערנו, 
נלקח  )המידע  נוספים  רבים  פצועים  לצד 

מאתר קו לעובד(. 



ממנוף  ונפל  עבד  התאונה,  בזמן   58 בן  ב', 
שאליו נקשרו בצורה פיראטית כבלי חשמל 
מכשול  היוו  החשמל  כבלי   - בנייה  באתר 
לסכן  נאלץ  והתובע  במנוף  השימוש  בעת 
שלהם  התנגשות  למנוע  מנת  על  חייו  את 

עם חלקי המנוף.

בעלת אתר הבנייה הזמינה את החברה שבה 
עבד התובע כדי לבצע תיקון במנוף. משרדנו 
הוכיח כי היא האחראית לכך שהמנוף שימש 

כעמוד חשמל מאולתר ומסוכן.

ב'  של  מעסיקו  כי  הוכיח  משרדנו  כן,  כמו 
לו  שאפשר  בכך  לתאונה  אחראי  הוא  גם 
לאכוף  דאג  לא  מסוכנת,  בסביבה  לעבוד 
את כללי הבטיחות, לא הדריך את העובדים 
ולא ווידא עבודה עם רתמות בטיחות וציוד 

מגן הכרחי נוסף.

בשל הנפילה, ב' נפגע ברגלו, נגרם לו שבר 
והוא נותח.

עבודה,  בתאונת  מדובר  כי  העובדה  לאור 
מיצה ב' את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי 

ונקבעה לו נכות צמיתה בגובה 15%.

וניהול  לאחר הגשת תביעה לבית המשפט 
משא ומתן במסגרת הליך גישור בין הצדדים, 
 125,000 בגובה  בפשרה  התיק  הסתיים 
בגובה  הלאומי  הביטוח  לתגמולי  מעבר   ₪

.₪ 199,000

על  בפיצוי  הסתיים  בתיק  הטיפול  לפיכך 
סך 324,000 ₪!

פיצוי של כ-324,000 ₪ בשל נפילה ממנוף:



פיצוי של כ-290,000 ₪ בשל נפילה מסולם גבוה:

פיצוי של כ-269,000 ₪ בשל תאונת עבודה על גג:

במהלך  ונפל  עבד  התאונה,  בזמן   33 בן  מ', 
עבודתו מסולם בגובה מעל שני מטרים, זאת 
לאחר ימים בודדים בלבד מאז שהחל לעבוד 

בחברה מוכרת וותיקה בתחום השיפוצים.

מ', המודע לסכנה, הפציר במעסיקו לספק 
לו אמצעי הגנה הולמים, ואף על פי כן הלה 
לא סיפק לו ציוד הולם כגון רתמות בטיחות, 
אחרים  בטיחות  אמצעי  או  עבודה  נעלי 
נוספים. כמו כן, מעסיקו לא הדריך אותו על 

נהלי הבטיחות בעבודה בגובה.

עובד  בנוכחות  ארעה  התאונה  כי  הסתבר 
בבית  עדותו  לתת  סרב  זה  אך  נוסף, 

המשפט. למרות הקושי שבנסיבות, משרדנו 
התרחש  האירוע  כי  להוכיח  מנת  על  פעל 

כפי שתיאר מ'.

כי הדין מגדיר מהו סולם, מהי עבודה  נציין 
לספק  חייב  שהמעסיק  הציוד  מה  בגובה, 
לעבור  העובד  שעל  ההדרכות  לעובדים, 

וכדומה. 

דינו את הטענה  בית המשפט דחה בפסק 
לפיה ירידה ועליה מסולם היא אינה עבודה 

בגובה.

בשל היות התאונה תאונת עבודה, משרדנו 
לביטוח  במוסד  זכויותיו  את  מ'  עבור  מיצה 
לאומי ונקבעה לו נכות צמיתה לאחר חבלה 

בכתף ימין וגב תחתון בגובה 15%.

לבית  תביעה  הגיש  משרדנו  בנוסף, 
המשפט וניהל משא ומתן אשר בסופו קבע 
את  לפצות  המעסיקה  שעל  המשפט  בית 
את  כולל  זה  סכום   .₪  291,850 בסך  מ' 
לאומי  ביטוח  מאת  קיבל  ש-מ'  התגמולים 

בסך 124,184 ₪.

י', בן 49 בזמן התאונה, נפגע בעבודתו כטכנאי 
עת שעבד על גג בית חולים עם מקדח.

אחראית  הינה  י'  של  מעסיקתו  כי  נמצא 
בסביבת  לעבוד  לו  והורתה  מאחר  לתאונה 
במפגעים.  ומלאה  סטרילית  לא  עבודה 
ועמוס  צפוף  היה  י'  עבד  בו  הגג  כי  התברר 
במכשירים חשמליים שונים ומגוונים, הגג לא 
היה מגודר, לא סופקו לו רתמת בטיחות, ציוד 
מגן וכפפות מגן לידיים. בפועל, נשקפה ל-י' 

סכנת חיים עם כל תזוזה שלו על הגג. 

משרדנו, אשר עובד עם אנשי מקצוע רבים, 
על  בטיחות  מהנדס  באמצעות  גם  פעל 

המעסיקה  של  אחריותה  את  להוכיח  מנת 
לתאונה והתרשלותה כלפי י'.

ל-י'  נקבעה  עבודה,  בתאונת  שמדובר  כיוון 
מיצוי  לאחר   14.62% בגובה  צמיתה  נכות 
זכויותיו על ידי משרדנו במוסר לביטוח לאומי. 

בנוסף, הגיש משרדנו תביעה לבית המשפט 
וניהל משא ומתן אשר בסופו התיק הסתיים 
לתגמולי  מעבר    ₪  70,000 בגובה  בפשרה 

הביטוח הלאומי בגובה 199,000 ₪.

של  בסכום  הלקוח  פוצה  הליך  של  בסופו 
  !₪ 269,000



ח', בת 33 במועד התאונה, נפגעה כמטפלת 
בשל  בעבודתה  שהחליקה  עת  ספר  בבית 

מים על הרצפה שדלפו מהתקרה.

לתאונה  אחראית  הינה  ח'  של  מעסיקתה 
מאחר שהיא האחראית על שטח בית הספר, 
ולמרות זאת לא סיפקה לח' סביבת עבודה 
בטוחה, לא תיקנה את הליקוי שגרם לדליפת 
לא  ואף  הרצפה  לייבוש  דאגה  לא  המים, 

הזהירה מפני הסכנה.

בשל ההחלקה, ל-ח' נגרם שבר בכתף ימין.

היות והתאונה המדוברת הינה תאונת עבודה, 
במוסד  ח'  של  זכויותיה  את  מיצה  משרדנו 
לביטוח לאומי אשר קבע כי נותרה לה נכות 

צמיתה בגובה 15%.

בנוסף, משרדנו הגיש תביעה לבית המשפט 
וניהל משא ומתן אשר בסופו התיק הסתיים 
בפשרה בגובה 120,000 ₪  מעבר לתגמולי 

הביטוח הלאומי בגובה 49,200 ₪. 

של  בסכום  התיק  הסתיים  יום  של  בסופו 
!₪ 169,000

בתוך  החליק  התאונה,  בזמן   29 בן  ר', 
ברצפת  שהיה  קרח  על  קירור  משאית 
במסגרת  במקרר  תקלה  בשל  המשאית 

עבודתו בחלוקת סחורה.

לתאונה  אחראית  הינה  ר'  של  מעסיקתו 
בכך  הסיכון  את  שיצרה  זו  שהיא  מאחר 
שגרמה ל-ר' לעבוד בסביבת עבודה מסוכנת 
על משטח מחליק, לא סיפקה לו נעלי עבודה 
על  העובדים  את  הדריכה  לא  החלקה,  נגד 
עבודה עם מקרר תקול ואף לא דאגה למתן 

נהלים מתאימים למקרים מעין אלו.

בהיות התאונה תאונת עבודה, משרדנו מיצה 
את זכויותיו של ר' במוסד לביטוח לאומי אשר 

קבע כי נותרה לו נכות צמיתה בגובה 5%.

ומתן שניהל משרדנו  בסיומו של הליך משא 
התיק  הסתיים  תביעה,  כתב  הגשת  ללא 
לתגמולי  מעבר   ₪  100,000 בגובה  בפשרה 

הביטוח הלאומי בגובה 20,161 ₪. 

סה"כ קיבל הלקוח פיצוי של 120,161 ₪! 

 תאונות עקב החלקה בעבודה:
פיצוי של כ-169,000 ₪ בשל החלקת מטפלת בבית ספר:

פיצוי של כ-120,000 ₪ בשל החלקה בתוך משאית קירור:



ש', בת 58 בזמן התאונה, הועסקה כעובדת 
סיעודית ונפגעה בעבודתה כאשר החליקה 

בזמן שטיפת הרצפה.

מתאים  ציוד  סופק  לא  ל-ש'  כי  התברר 
לבוש  החלקה,  נגד  נעליים  כגון  לניקיון, 

מתאים, חומרי ניקוי וכדומה.

נהלי  לגבי  הודרכה  לא  כלל  ש'  בנוסף, 
הבטיחות ומניעת תאונות בזמן ניקיון ועבודה 

על משטחים רטובים עם סכנת החלקה.

מוקדים,  במספר  לאות  ללא  פעל  משרדנו 
בין היתר במשרדי המעסיקה, והוכיח כי ל-ש' 
לא סופק ציוד מתאים וכי היא לא הודרכה 

באשר לנהלי הבטיחות.

מיצתה  ש'  עבודה,  תאונת  התאונה  בהיות 
ונקבעה לה  זכויותיה במוסד לביטוח לאומי 
נכות צמיתה לאחר קרע בכתף עם שברים 

בגובה 25%!

בנוסף, משרדנו פעל להגשת תביעה לבית 
המשפט וניהל משא ומתן אשר בסופו התיק 
הסתיים בפשרה בגובה 150,000 ₪ בנוסף 
לתגמולי הביטוח הלאומי בגובה 35,000 ₪.

בפיצוי  התיק  הסתיים  ההליך,  של  בסופו 
בסך 185,000 ₪!

עצות מעשיות להוכחת רשלנות במקרה של תאונה:
רשמו לעצמכם במדויק את פרטי התאונה וכל מה שאתם זוכרים ממנה.1. 

צלמו תמונה וסרטון של זירת התאונה, של המפגע/ המכשול שגרם לתאונה  2. 
ושל הפגיעה שנגרמה כתוצאה מהתאונה. אספו הקלטות אם ישנן.

גייסו עדים שיצדדו בגרסתכם. קחו מהם פרטי התקשרות: שם, טלפון וכדומה. 3. 
עדיפות לצלם סרטון שבו מתארים בזמן אמת את האירוע.

פנו לבדיקה רפואית אצל רופא מיד לאחר התאונה. בנוסף וודאו כי תלונותיכם 4. 
ומקום  לתאונה  שגרמו  המדויקות  הנסיבות  לרבות  הרפואי,  בחומר  מתועדות 
התרחשות התאונה. כמו כן, באם מדובר בתאונת עבודה )במהלך העבודה או 

בדרך לעבודה וממנה הביתה(, דווחו זאת לרופא.

נסיבות 5.  את  מתעד  אשר  מסמך  אירוע/  דו"ח  של  וקבלתו  יצירתו  על  עמדו 
התאונה מבעל המקום שבו אירע האירוע. 

מהרגע שבו עו"ד מטפל בתיקכם, יש להפנות את מי שהתרשל כלפיכם או כל 6. 
גורם מטעמו כולל חוקר להתנהלות מול  עוה"ד המטפל שלכם בלבד.

פיצוי של כ-185,000 ₪ בעקבות תאונת עבודה של עובדת ניקיון:



משרדנו עוסק בנזיקין )תאונות דרכים, תאונות עבודה, חבויות(, 
רשלנות רפואית, ביטוח לאומי, פוליסות/ביטוח, משרד 

הביטחון, מקרקעין, ייצוג בבימ"ש, דיני תעבורה, חוזים ועוד

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

ירושלים
רחוב שמואל הנגיד 1, קומה 1

טל: 02-6232312
פקס: 02-6244001

office@aschindler.com

בני ברק )מתחם ב.ס.ר(
רחוב בר כוכבא 16, 

בית נועה, קומה 8
טל: 03-6575470

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

באר שבע
רחוב שדרות רגר 51, 

קומת המשרדים, משרד מספר 2
טל: 08-8543003 
פקס: 08-6450743

office.b7@aschindler.com

חיפה
רחוב שמשון 11 דירה 1

מרכז הכרמל
טל: 02-6232312

פקס: 02-6244001
mashiah@aschindler.com

058-4244001
*שירות שליחת הודעות ושליחת חומר בלבד


