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املقدمة

نستهل هذا املوضوع بكلامت افتتاحية وتوضيحية للمحامية والوسيطة موران مازل أفجي، 

رئيسة فريق قسم جمع املعلومات حول حوادث الطرق واملسئوليات القانونية باملكتب: 

ه إىل الرجال والنساء  “مالحظة عامة: تم كتابة كتيب املعلومات بصيغة املذكر ولكنه ُموجَّ

عىل حد سواء.

هذا الكتيب مثل أي كتيب يصدر عن مكتبنا يكون من املهم بالنسبة لنا أن نراعي منح عمالئنا 

األدوات والتعليامت الخاصة باستيفاءهم وحصولهم عىل حقوقهم أمام الجهات املعنية.

سنتناول يف كتيب معلومات املديوينة واملسئولية الحايل الذي يعترب امتداًدا ملوضوع الكتيب 

السابق وهو » استيفاء الحقوق يف مؤسسة التأمني الوطني نتيجة حوادث العمل« جزًء آخر 

من موضوع حوادث العمل:

التعرض  املُهِمل يف حالة  الطرف  أو املصاب ضد  الشخص املترضر  استيفاء حقوق 
التعرض إلصابات  التي ينجم عنها  الحوادث  العمل مبا يف ذلك  لحوادث يف مكان 

جسدية بسبب اإلهامل.

التي  الحادثة  بأنها  العمل  بشكل عام ميكن تعريف حادثة 

تقع أثناء أداء العامل لعمله أو بعد انتهاء عمله لدى صاحب 

العمل. كام أنه يندرج تحت حوادث العمل أي حادث يتعرض 

عودته  أو يف طريق  العمل  مكان  إىل  العامل يف طريقه  له 

]صيغة  الوطني  التأمني  )قانون  العمل.  مكان  من  للمنزل 

متكاملة[، الصادر عام 1995(.

رضر اإلهامل وفًقا ملرسوم الرضر هو أي سلوك يتسبب فيه 

شخص/ مؤسسة/ هيئة وما إىل ذلك يف إلحاق رضر شخص 

دون أن يكون بالرضورة قد حدث ذلك بقصد منهم أو كانوا 

عىل وعي بطبيعة أفعالهم أو الظروف أو العواقب السلبية 

العاقل  للشخص  كان ميكن  الناجمة عن سلوكهم، يف وقت 

الراشد أن يكون عىل دراية ووعي بهذه التفاصيل يف مالبسات 

وظروف مشابهة )انظر املادة 35-36 من مرسوم الرضر(.

إن املبدأ األسايس الذي يجب معرفته يف حالة وقوع حادث 

 – اإلهامل  إثبات  مبدأ  العمل هو  النوع يف مكان  من هذا 

عرب اتخاذ صاحب العمل لسلوك غري معقول أو غري مسئول 

تسبب يف وقوع هذا الحادث أو مل مينع وقوعه. لذلك عند 

بأرسع وقت ممكن  األدلة  يتعني جمع  وقوع حادث رضر، 

التي تثبت وجود إهامل يف الحادث )وسنتناول الحًقا بعض 

النصائح العملية من أجل إثبات وقوع اإلهامل(.

نود أن نشري يف هذا الصدد إىل أن من بني اختصاصات عمل 

مكتبنا هو النظر يف حوادث الرضر التي ينجم عنها حدوث 

التأكيد عىل رضورة جمع  رضر جسدي بسبب اإلهامل مع 

األدلة برسعة من أجل إثبات وقوع رضر.

التقصريية  واملسئولية  الرضر  قانون  أن  معرفة  املهم  من 

القديم  العهد  باألساس عىل مبدأ قديم مستمد من  يستند 

وهو: » بَْل تُِحبُّ َقِريَبَك كََنْفِسَك« )سفر الالويني 19 - 18( 

وقد مثَّلت هذه القيمة القانونية التي أُدخلت عىل النظام 

القضايئ اإلنجليزي أساًسا مركزيًا لتطوير قضايا اإلهامل وقانون 

املسئولية التقصريية والرضر يف إنجلرتا، ثم انترش هذا القانون 

ليمتد إىل أنظمة قانونية عديدة يف جميع أنحاء العامل.

يف عام 1932 تناول القايض لورد أسقني هذا املبدأ يف مقالته:«إن 

 ،]Neighbor[ قريبك  محبة  عليك  بأن  تقول  التي  القاعدة 

تتحول يف القانون إىل حظر إيقاع األذى بقريبك. وحول سؤال 

بإجابة  الرد  يتم  أو صديقي؟  قريبي  القانون: من هو  رجل 

محددة وهى أن عليك أخذ الحذر الالزم ملنع حدوث أي فعل 

أو إهامل من املمكن توقعه بأنه قد يتسبب يف إيذاء قريبك 

 .«

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



مثل  مثلها   2019 عام  في  إسرائيل  في  ينطبق 
العقوبات  قانون  أيًضا  الغربية  الدول  غالبية 
والمسئولية التقصيرية على العالقات القائمة بين 
العامل وصاحب العمل. حيث يقع على صاحب 
العمل مسئولية متزايدة تجاه العاملين معه. هذه 
المسئولية الكبيرة تتجلى على 3- مستويات أساسية:

1. بيئة عمل آمنة:

على صاحب العمل اتخاذ كافة التدابير الالزمة 
ظروف  في  أعمالهم  أداء  من  العاملين  لتمكين 

توفر السالمة المثلى لهم.

2. توفري معدات للقيام بالعمل ومعدات الحامية:

العاملين  تزويد  العمل  صاحب  على  يتعين 
بالمعدات الالزمة والمهنية في أعمالهم باإلضافة 
التدريب  وكذلك  الوقائية  بالوسائل  تزويدهم  إلى 
السالمة  بإجراءات  يتعلق  ما  على كل  والتوجيه 
في مكان العمل. عالوة على ذلك، يتوجب على 
صاحب العمل اإلشراف بنفسه والتأكد من تنفيذ 

تعليمات السالمة على النحو المطلوب.

اتباع  ومراعاة  تصديقات  عىل  والحصول  التدريب،   .3

اإلجراءات الالزمة:

على صاحب العمل الحرص على تقديم التوجيه 
الالزم فيما يتعلق بكيفية أداء العمل المطلوب منه.

كما يتعين على صاحب العمل إصدار التصاريح 
القانونية الالزمة واإلشراف، والعمل على جعل 

إجراءات العمل ُمنظمة وواضحة وُمرتَّبة. 

إحد أشهر الدعاوى التي يستند إليه أصحاب العمل 
مبدأ  هو  أفعالهم  تبرير  أجل  من  عليهم  الُمدَّعى 
العمل  ويحاول أصحاب  المجني عليه«*.  »إهمال 
عبر هذا اإلدعاء تخفيض التعويض الذي ستوقعه 

* *إهامل املجني عليه – هو إدعاء صاحب العمل بأن العامل مل يترصف بشكل مسئول ومل يكن لديه الحذر الكايف مام تسبب يف إصابته. عىل املستوى 

العميل، ال تصدر املحاكم اإلرسائيلية بسهولة تهمة اإلهامل املشرتك عىل العامل الذي أُصيب يف حادث أثناء أداء عمله، ولكن يتم إلقاء املسئولية كاملة عىل 

صاحب العمل إلثبات أن العامل ارتكب سلوكًا واتخذ موقًفا مستقال به أدى إىل تعرضه لهذا الخطر.

عليهم هيئة المحكمة.

الحاالت على  المحكمة في مثل هذه  تؤكد هيئة 
أداء  في  التفاني  العامل  من  يُطلب  ما  عادة  أنه 
عمله أمام صاحب العمل مما قد يجعله يتغافل عن 
سالمة جسده وراحته وينسج بنفسه ›افتراضات‹ 
آمنة تعرضه لمواقف خطرة من أجل أداء مهام 

عمله.

فيام ييل بعض حاالت حوادث  سنقدم 
العمل التي توىل مكتبنا مبارشتها:

سنوضح  عليكم،  سنعرضها  التي  األوىل  للحالة  كمقدمة 

بالتفصيل حوادت العمل يف االرتفاعات.

العمل  حدوث  الشائعة يف إرسائيل هى  العمل  إن حوادث 

يف االرتفاعات:

كقاعدة عمل ›العمل يف ارتفاعات‹ هو أي عمل يتسبب يف 

مرتين.  عن  ارتفاعه  يزيد  مرتفع  مكان  من  العامل  سقوط 

يحدد القانون مسئولية صاحب العمل وقواعد األمان للعمل 

يف االرتفاعات وكذلك أعامل البناء.

تتحدث الحقائق املتعلقة بنطاق هذه الظاهرة عن نفسها. 

الذين  القتىل  فاعتبارًا من سبتمرب 2019 وصل إجاميل عدد 

سقطوا يف حوادث العمل نحو 60 شخًصا. ولألسف الشديد 

)هذه  اآلخرين  املصابني  من  العديد  إىل  باإلضافة  هذا 

 Kav املعلومات مأخوذة من املوقع االلكرتوين قاف العوفيد

 .)LaOved

 ₪  324,000  - نحو  إىل  يصل  تعويض 
بسبب السقوط من عىل الرافعة:

“ب”، كان يبلغ من العمر 58 عاًما وقت وقوع الحادث، سقط 

من عىل الرافعة التي تم توصيل بها كابالت كهربائية يف موقع 

البناء بشكل غري قانوين – هذه الكابالت الكهربائية شكلت 



عي يضطر  عائًقأ أثناء استخدام العامل للرافعة مام جعل املُدَّ

إىل تعريض حياته للخطر ملنع تصادم هذه الكابالت بأجزاء 

الرافعة.

قامت الرشكة صاحبة موقع البناء مبطالبة الرشكَة التي يعمل 

عي بإصالح املرفاع. أما مكتبنا فقد أثبت أن الرشكة  بها املُدَّ

هى املسئولة عن وقوع الحادث من خالل استخدام املرفاع 

كعمود كهربايئ مرتجل وخطري.

العمل  إثبات أن صاحب  عالوة عىل ذلك متكن مكتبنا من 

سمح  بأن  الحادث  عن  املسئول  هو  “ب”  للطرف  ل  املُشغِّ

للعامل بالعمل يف بيئة خطرة وأهمل تطبيق قواعد األمان 

والسالمة ومل يقم بتوجيه العاملني ومل يتأكد من توافر سبل 

األمان والسالمة واملعدات الوقائية الالزمة يف العمل.

مام  قدمه  يف  “ب”  العامل  أُصيب  السقوط  هذ  إثر  وعىل 

تتسبب يف حدوث كرس وخضوعه لعملية جراحية.

وعىل ضوء هذه الحقائق التي تشري إىل وقوع حادث عمل 

فقد استنفذ وحصل العامل “ب” عىل حقوقه أمام مؤسسة 

مستدمية  إلعاقة  “ب”  تعرض  أكدت  والتي  الوطني  التأمني 

بنسبة 15%.

وبعد القيام برفع دعوى قضائية أمام هيئة املحكمة والدخول 

الطرفني  بني  قامئة  وساطة  عملية  من  كجزء  مفاوضات  يف 

انتهت هذه القضية بالتوصل إىل وساطة تقيض بحصول “ب” 

التأمني  استحقاقات  الحصول عىل  ₪ بجانب  عىل 125,000 

الوطني التي تُقدر بنحو 199,000 ₪.

وبذلك انتهت هذه القضية بتعويض العامل املترضر مببلغ 

يقدر بنحو 324,000 ₪!

تعويض مببلغ يصل إىل نحو - 290,000 
₪ بسبب السقوط من أعىل سلم مرتفع:
سقط »م”، كان عمره 33 عاُما وقت وقوع الحادث، أثناء أداء 

عمله من أعىل سلم بارتفاع يزيد عن مرتين، وذلك بعد مرور 

أيام قليلة عىل بدء عمله يف رشكة معروفة وعريقة يف مجال 

الرتميامت.

قام “م”، الذي كان عىل علم بهذا الخطر، مبناشدة صاحب 

العمل بأن يوفر له جميع الضامنات الوقائية املالمئة، ورغم 



عدة  مثل  الالزمة  املعدات  العمل  له صاحب  يوفر  مل  ذلك 

األمان والسالمة وأحذية العمل وغري ذلك من وسائل األمان 

العمل  يقم صاحب  مل  ذلك،  إىل  باإلضافة  األخرى.  اإلضافية 

بإرشاد وتوجيه العامل نحو إجراءات األمان املتبعة يف األعامل 

املرتفعة.

اتضح أن هذا الحادث قد وقع يف حضور عامل آخر إال أنه 

الصعوبات  املحكمة. ورغم  أمام  اإلدالء بشهادته  امتنع عن 

الكامنة يف ظروف الحادث، فقد عمل مكتبنا عىل إثبات وقوع 

الحادث بحسبام وصفه “م”. 

وشكل  السلم  مواصفات  يحدد  القانون  أن  إىل  اإلشارة  نود 

العمل  صاحب  عىل  يتعني  التي  واملعدات  املرتفع،  العمل 

تزويد العامل بها ونوعية التدريب والتوجيه الذي يتعني عىل 

العامل اجتيازه وما إىل ذلك. 

مة  رفضت املحكمة يف حكمها الصادر الدعوى القضائية املُقدَّ

لها بأن الصعود والهبوط من عىل السلم ال يُصنف باعتباره 

عمل مرتفع.

نظرًا إلدراج هذا الحادث عىل أنه حادث عمل فقد استنفذ 

مكتبنا جميع حقوق م أمام مؤسسة التأمني الوطني وتأكد 

الكتف  يف  إصابته  بعد  وذلك  مستدمية  إلعاقة  »م«  تعرض 

األمين وأسفل الظهر بنسبة تصل إىل نحو 15%.

عالوة عىل ذلك، قدم مكتبنا دعوى قضائية لهئية املحكمة 

دفع  برضورة  املحكمة  مبوجبها  قضت  مفاوضات  وأجرى 

صاحبة العمل تعويض للطرف “م” يُقدر بنحو 291,850 ₪. 

ويشمل هذا املبلغ االستحقاقات التي حصل عليها “م” من 

مؤسسة التأمني الوطني مببلغ يُقدر بنحو 124,184 ₪.

تعويض يُقدر بنحو- 269,000 ₪ بسبب 
التعرض لحادثة العمل عىل السقف:

الحادث،  العمر 49 وقت وقوع  يبلغ من  تعرض “ي”، كان 

إىل إصابة يف عمله كعامل فني حينام كان يعمل فوق سطح 

مستشفى مستخدًما املثقب.

تبني أن الرشكة صاحبة العمل التي يعمل بها ي« هى املسئولة 

عن الحادث الذي تعرض له ي نظرًا لكونها أمرته بالعمل يف 

بيئة غري معقمة ومليئة باملخاطر. كام تبني أن السطح الذي 

كان يعمل “ي” فوقه ممتلئًا باألجهزة الكهربائية املختلفة، ومل 

يكن السقف مسورًأ، كام مل يتم توفري معدات األمان والسالمة 

وال معدات أو قفازات وقائية لليدين. وعىل املستوى العميل 

كان هناك خطر عىل حياة “ي” أثناء تحركاته فوق السطح. 

استعان مكتبنا، والذي يتعاون مع العديد من الفنيني واملهنيني، 

مبهندس أمان وسالمة من أجل إثبات مسئولية الرشكة صاحبة 

العمل عن الحادث وإهاملها للطرف “ي«.

التأكيد عىل  تم  فقد  حادثة عمل،  نتحدث عن  ألننا  ونظرًا 

تعرض “ي” إلعاقة مستدمية بنسبة تصل إىل %14.62 وذلك 

بعد استخالص مكتبنا لحقوق الطرف “ي” يف مؤسسة التأمني 

الوطني. 

باإلضافة إىل ذلك، قدم مكتبنا دعوى قضائية لهئية املحكمة 

إىل  مبوجبها  قضت  مفاوضات  وأجرى  العمل  صاحبة  ضد 

انتهاء القضية بالتوصل لحل وسط بدفع تعويض 70,000 ₪ 

الوطني  التأمني  استحقاقات  “ي” عىل  إىل حصول  باإلضافة 

التي تُقدر بنحو 199,000 ₪.

عىل  العميل  حصل  القانونية  اإلجراءات  هذه  نهاية  ويف 

تعويض مببلغ 269,000 ₪! 



الحوادث الناجمة عن اإلنزالق يف العمل:
يُقدر  مببلغ  املدرسة  يف  مربية  تعويض 
تعرضها  بسبب   ₪  169,000  - بنحو 

لإلنزالق:
التي كانت تبلغ  أصيبت مربية بإحدى املدارس باسم “ح”، 

33 عاًما وقت الحادث، وذلك عندما انزلقت أثناء أداء عملها 

بسبب ترسب املياه عىل األرض من السقف.

تعد الرشكة صاحبة العمل التي تعمل لديها “ح” هى املسئولة 

عن الحادثة وذلك لكونها مسئولة عن املدرسة بأكملها إال أنها 

مل توفر للمربية “ح” بيئة عمل آمنة، ومل تقم بإصالح الخلل 

الذي حدث بسبب ترسب املياه، كام أنها تغافلت عن تجفيف 

األرض، بل مل تحذر املربية من وجود خطر باملكان.

تعرضها  بسبب  األمين  الكتف  يف  بكرس  “ح”  اصيبت  وقد 

لالنزالق.

نظرًأ ألنه قد تم تصنيف هذا الحادث عىل أنه حادث عمل، 

فإن مكتبنا قد استنفذ جميع حقوق الطرف “ح” أمام مؤسسة 

التأمني الوطني والتي اثبتت تعرض “ح” إلعاقة مستدمية تصل 

إىل نحو 15%.

باإلضافة إىل ذلك، رفع مكتبنا دعوى قضائية لهئية املحكمة 

وسط  حل  إىل  بالتوصل  القضية  لتنتهي  مفاوضات  وأجرى 

يقيض بحصول “ح” عىل مبلغ 120,000 ₪ بجانب الحصول 

عىل استحقاقات التأمني الوطني التي تُقدر بنحو 49,200 ₪. 

ويف نهاية اليوم أُغلقت القضية بحصول “ح” عىل مبلغ يُقدر 

بنحو 169,000 ₪!

بسبب   ₪  120,000  - مببلغ  تعويض 
اإلنزالق داخل حافلة تربيد:

انزلق “ر”، الذي كان يبلغ من العمر 29 عاًمأ وقت الحادث، 

داخل حافلة التربيد فوق الجليد املتجمع عىل سقف الحافلة 

بسبب تعطل الثالجة أثناء أداء عمله بتوزيع البضائع.

هى  طرفها  “ر”  يعمل  التي  العمل  صاحب  الرشكة  وتعترب 

املسئولة عن الحادث نظرًا ألنها تسببت يف حدوث هذا الخطر 

بأن جعلت “ر” يعمل يف بيئة عمل خطرية فوق سطح منزلق، 

ومل توفر له أحذية العمل املضادة لإلنزالق، ومل تقم بتوجيه 

العاملني  بتعريف  تهتم  ومل  ُمعطَّلة،  ثالجة  بوجود  العاملني 

باإلجراءات املالمئة يف حاالت مثل هذه.

نظرًا لتصنيف الحادثة عىل أنها حادثة عمل، فإن مكتبنا قد 

الوطني  التأمني  مؤسسة  أمام  “ر”  حقوق  جميع  استخلص 

والتي أكدت تعرض “ر” إلعاقة مستدمية بنسبة 5%.

التي أدارها مكتبنا دون تقديم  التفاوض  انتهاء عملية  ومع 

حل  إىل  بالتوصل  القضية  انتهت  للمحكمة،  قضائية  دعوى 

وسط بسداد مبلغ 100,000 ₪ للطرف “ر” إىل جانب الحصول 

رة بنحو 20,161 ₪.  عىل استحقاقات التأمني الوطني املُقدَّ

نحو  العميل  عليه  حصل  الذي  التعويض  إجاميل  ليكون 

 !₪ 120,161



حصول عاملة نظافة عىل تعويض مببلغ 
- 185,000 ₪ وذلك بعد تعرضها لحادثة 

عمل:
عملت “ش”، التي كانت تبلغ 58 عاًما وقت الحادث، كعاملة 

متريض وأصيبت أثناء أداء عملها بعد تعرضها لإلنزالق وهى 

تغسل األرض.

واتضح أن “ش” مل تحصل عىل املعدات الالزمة للتنظيف مثل 

األحذية املضادة لإلنزالق، واملالبس املالمئة، ومواد التنظيف 

املخصصة وما إىل ذلك.

عالوة عىل ذلك، مل تحصل “ش” عىل أي توجيه أو تدريب 

أثناء  حوادث  حدوث  ومنع  والسالمة  األمان  إجراءات  عىل 

أعامل التنظيف وعند العمل عىل األسطح الرطبة وما يصاحب 

ذلك من مخاطر التعرض إلنزالق.

عمل مكتبنا يف عدة اتجاهات وبدون كلل، مبا يف ذلك مكاتب 

مل  “ش”  أن  اثبات  مكتبنا  واستطاع  العمل،  صاحبة  الرشكة 

عىل  تدريبها  يتم  مل  أنها  كام  الالزمة،  املعدات  عىل  تحصل 

إجراءات األمان والسالمة.

نظرًا لتصنيف الحادثة عىل أنها حادثة عمل، فقد قامت “ش” 

التأمني  مؤسسة  لدى  حقوقها  جميع  واستنفاذ  باستخالص 

بعد  مستدمية  إلعاقة  “ش”  تعرض  اثبتت  والتي  الوطني 

إصابتها مبزق يف الكتف مع وجود كسور متفرقة بنسبة تصل 

إىل 25%!

باإلضافة إىل ذلك، عمل مكتبنا عىل رفع دعوى قضائية أمام 

هيئة املحكمة، وأدار املكتب مفاوضات انتهت بوقف القضية 

بعد التوصل إىل حل وسط يقيض بحصول “ش” عىل مبلغ 

150,000 ₪ بجانب استحقاقات التأمني الوطني التي وصلت 

إىل 35,000 ₪.

ومع نهاية هذه العملية، ألغيت القضية من خالل دفع مبلغ 

إجاميل 185,000 ₪!

نصائح عملية إلثبات حدوث إهامل يف حادثة عمل معينة:
احرصوا عىل تسجيل كافة تفاصيل الحادث بدقة وجميع األحداث التي تتذكرونها.. 1

قوموا بالتقاط صورة ومقطع فيديو قصري ملكان الحادث وللمخاطر/ العوائق التي تسببت يف وقوع الحادث . 2

ولإلصابة التي تعرضت لها بسبب هذا الحادث، واجمعوا التسجيالت الخاصة إن وجدت.

اجمعوا الشهود املساندين ملوقفكم واحصلوا عىل وسائل االتصال الخاصة بهم مثل: االسم ورقم الهاتق وغري . 3

ذلك. يُفضل تصوير مقطع فيديو لتوثيق الوقت الفعيل للحادث.

احرصوا عىل إجراء فحص طبي لدى طبيب مختص مبارشًة بعد وقوع الحادث. كام يجب التأكد من أن . 4

شكواكم ُموثَّقة مبادة طبية مبا يف ذلك أدق التفاصيل واملالبسات التي تسببت يف وقوع الحادث ومكانه. 

كام يتعني إبالغ الطبيب بوقت وقوع حادثة العمل )أثناء ساعات العمل أو يف الطريق إىل العمل أو عند 

الرجوع من العمل إىل املنزل(.

اعملوا عىل إنشاء واستالم ملف خاص بالحادث/ وثيقة تُوثِّق مالبسات الحادث من صاحب املكان الذي . 5

وقع فيه الحادث. 

بدًءا من وقت قيام املحامي بتسلم قضيتكم، يتعني عليكم إرسال وتوجيه أي شخص ترصف بإهامل نحوكم . 6

أو أي شخص آخر ينوب عنه مبا يف ذلك باحث الفعل أو السلوك إىل املحامي املوكل بقضيتكم فقط.



مكتبنا يختص بفحص قضايا األرضار مثل )حوادث الطرق، وحوادث العمل، واإللتزامات 

واملديونيات(، وكذلك قضايا اإلهامل الطبي، والتأمني الوطني، وبوليسات/التأمني، وزارة 

الدفاع، والعقارات، والتمثيل يف املحاكم، وقوانني ومخالفات املرور والعقود وما إىل ذلك.
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