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מבוא.1

עתירותבשתי,לצדקגבוהדין-כביתבשבתו,העליוןהמשפט-ביתפסק**באחרונה

.לאומילביטוחהמוסדונגדלעבודההארציהדין-ביתנגדוהמופנות,אוחדבהןשהדיון
שבו,לעבודה2הארציהדין-ביתשלדין-פסקעלנסכה92/11199צ"בבגהעתירה

לעבודההאזוריהדין-ביתשלדין-פסקעל,לוסקיאסתר,העותרתשלערעורהנדחה
בעלההתאבדותבעקבותתלוייםקצבתלקבלזכאיתאינהכיקבעהאהרוןזה.בחיפה3

נדון'92/4118צ"בבג.(לוסקיעניין-להלן)עבודתובמקום,לוסקייעקב,המנוח
עלהעותרשלערעורואתהואגםדחהאשר,לעבודה5הארציהדין-ביתשלדין-פסק
באוטםלהכירבתובענהמדוברהיהזהבעניין.לעבודה6האזוריהדין-ביתשלרין-פסק
.(טייברעניין-להלן)עבודהכתאונתהלבשריר

:זההמשפטיתסוגייההתעוררהבשתיהן-משותףמכנההיההעתירותלשתי

לעבודההדין-ביתשמינהרפואייועץ-מומחהנגדיתבחקירהלחקורדין-בעלשלזכותו
עמדתונתקבלהכלומר,נדחתהזהמשותףבענייןהעתירהכימידייאמר.דעתהחוותעל
.עסקינןבכךולא,המומחהאתלחקורמקוםהיהלאלפיה,לעבודההארציהדין-ביתשל

לצוויםטייברובענייןלוסקיבענייןשניתנותנאי-עלהצוויםבהפיכתזהמאמרשלעניינו
.החלטיים

.בדימוסלעבודההארציהדין-בית-נשיאסגן*
.1994באפרילנכתבהמאמר** בג1

,'ואחלעבודההארציד"ביה'נטייכראברהם,לוסקיאסתר92/4118צ"בג,92/1199צ"
.734(5)מזד"ת

.31כדע"פד,לאומילביטוחהמוסד-לוסקי14-0/נבע"דב2
.(פורסםלא)לאומילביטוחהמוסד-לוסקי223-0/מה('חי)ע"תב3
.1הערהלעיל,טייברעניין4
.(פורסםלא)לאומילביטוחהמוסד-טייבר45-0/נבע"דכ5
.(פורסםלא)לאומילביטוחהמוסד-טייבר23-0/מט(א"ת)ע"תב6
בהמשפט"לעבודההדין-בבתירפואייםיועצים-מומחים"אדלר'סשלמאמרוראהזהלעניין7

.199(ה"תשנ)
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הניתןדין-כפסקכמוהודינו-ופסק,וביסודיותבפירוטהעתירותבשתידןצ"בג
עצמוהעליוןהמשפט-ביתשקבעההלכותמןניכרתסטייהאגב,זאת.ערעורבערכאת

העצמיהריסוןולגזירת,לעבודההארציהדין-ביתבפסיקתהתערבותולהיקףבאשר
קצרהכסקירהלפתוח,איפוא,הראוימל.להלןשיפורטכפי,וגזורחזורעצמועלשגזר
.לעבודההארציהדין-ביתבפסיקתצ"בגהתערבותהיקףעל

תנאי-עלצוניתןטייכרכענייןכי,מוסגרכמאמר,עודייאמרלסקירתנונפנהבטרם
החקירהעלהגבלה"שלתוקפה-והיאומוגדרתמצומצמתאחתלשאלההמוגבל
לשאלההתשובהשלישימותהמידתוכן,פסיקהמכוחוביןהנחיותמכוחביןשכנגד

הדין-בפסקיצ"בגהתערבלא,לעילשציינוכפי."הנוכחיהמקרהעובדותעלהאמורה
,מהסמךעללדעתאין.תנאי-עלהצוניתןשלגביובנושאלעבודההארציהדין-ביתשל
בפסקשהועלובשאלותלדוןוראה,שנתןתנאי-עלהצומןעצמוצ"בגהתעלם,כלאם

.דברלכלערעורכערכאת,מרובהובהרחבה,לגופןלעבודההארציהדין-ביתשלהדין

לעבודההארציהדין-ביתבפסיקתצ"בגהתערבותהיקף.2

לכלכילשערוניתן,משפטייעת-כתבדפימעלממצהלדיוןזכתהזומשפטיתסוגייה

עדשנקבעוההלכות,זאתעם.נלהביםתומכיםישל"הנבדיוןשהוצגוהדיעותמןאחת

קועלמעידות,לעבודההארציהדין-ביתבפסיקתהתערבותומידתבעניין,צ"בבגכה

.הכרחילמינימוםזוהתערבותהמצמצםלמדיעקבי
'צהשופטקבעימיהבראשיתוכבר,1969בשנתהוקמהלעבודההדין-בתימערכת

:כיברנזון9

שמשתתפים,העבודהבענףמיוחדתשפיטהמערכתשלקיומההרבריםמטבע"
שלהמשפטיותבבעיותיתרולהתעמקותלהתמחותמביאה,ציבורנציגיגםבה

הדיןביתשלדין-בפסקילהתערבימהרלאה,משפט-שביתמכאן.הענף
משפטיתטעותנעשתהשאמנםלויובררכאשררקזאתיעשהוהוא,לעבודה
."תיקונהאתדורשהצדקאשרמהותית

הארציהדין-ביתבפסיקתהמשפט-ביתיתערבשבהםהמקריםאתתחםברנזוןהשופט
:חשין0יהשופטשלהציוריתבלשונולעבודה

לילהליוםקראובחינת,הכתובעקימתמשום,פירושבאותובוישכןאםאלא"
."יוםוללילה

עלהעליוןהמשפט-ביתשלהביקורתהיקף-ממלכתיתואחריותשיפוטיתביקורת"ברק'א8
על"גולדברג'מ;245(1989)בוחוברתלחהפרקליט"לעבודההארציהדין-ביתשלפסיקתו
הפרקליט"לעבודההארציהדין-ביתשלפסיקתועלהעליוןהמשפט-ביתשלהביקורתהיקף
.263(1989)בוחוברתלח

.66,72(כת2ד"פ,לעבודההארציד"ביה'נאלכורדי71/403צ"בג9
.63,71דד"פ,הראפרהצבאיהפרקליט'נלקוורץגרוסמן50/2,1צ"בג10
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בקנהעוליםוהם,אחתרלאצ"כבגבשבתוהעליוןהמשפט-ביתאמרזוברוחדברים

נושא.1969-ט"התשכ,לעבודההדין-ביתבחוקשנקבעהכפיהמחוקקמטרתעםאחר

הדין-ביתשלהדין-פסקיכינקבעדברשלבסופואולם,לוויכוחייכשעתונתוןהיהזה

סעיף)העליוןהמשפט-לביתברשותלערעורנתוניםפלילייםבענייניםלעבודההארצי
השפיטה:יסוד-לחוק20סעיףוכי,(1969-ט"התשכלעבודההדין-ביתלחוק(ג)26

המשפט-ביתפסיקתשלהמחייבהתקדיםסוגיתשעניינו,(המשפט-בתילחוק33סעיף)

העצמאותמידתעלללמודניתןאלהמשני.לעבודההדין-בתיעליחוללא,העליון
פלילייםבענייניםרק,כלומר.השלילהדרךעל,הדין-לבתילהעניקהמחוקקשהתכוון

בגדראינההעליוןהמשפט-ביתופסיקת,העליוןהמשפט-לביתערעוררשותנתונה

משמעי-חדבאופןדברואתאמרהמחוקקאולם.לעבודההדין-בתילגבימחייבתקדים

:כיהקובעלעבודההדין-ביתלחוק(ב)29בסעיף,החיובדרךעלגם

העליוןהמשפט-שביתסעדכללתתמוסמךבערעורהדןהארציהדין-בית"
-ביתשלככוחוכוחוסמכותוובתחום,לחיתומוסמךלערעוריםמשפט-כבית

."העליוןהמשפט

לנהוגצריךהמשפט-ביתכיההלכהעלוחזרשמגרהשופטשבטיב3י'הדין-בפסק
בתחוםלעבודההדין-ביתלפנישנדונובנושאיםלהתערבימהרשלאורצוי,בריסון
:הבאיםהמצטבריםהתנאיםשנימתקיימיםכןאםאלא,הייחודיתסמכותו

בנושאישורשיהאםמינהנפקאאיןזהולעניין,מהותיתמשפטיתטעותנתגלתה.1
-זאתעםויחד;מהותבנושאיאוסמכות

.הענייןנסיבותלאורזהמשפט-ביתשלהתערבותומחייבהצדק.2
'שוהשופט,!91/52899צ"ובבג!'88/608צ"בבגאףהיתרביןנאמרודומיםדברים
:השניהתנאילהתקחמותההנאיםאתופירטבאחרונההרחיבליין16

שאין,7525ן/84צ"בבגזהמשפט-ביתשלדינו-פסקמאזעלינומקובל"
כןאםאלא,לעבודההדין-בתישלהדין-בפסקילהתערבנוהגזהמשפט-בית

.המשפט-ביתהתערבותאתמחייבוהצרק,מהותיתמשפטיתטעותבהםנתגלתה
עלשומה,להתערבלהניענומנתשעל,כללבדרך,היאאלהדבריםמשמעות
נורמהלעבודההארציהדין-בביתנקבעהשבהן,נסיבותעללהצביעהעותר
שלהאינדיבידואליותשהנסיבות,מצטברתוכדרישה,כלליתחשיבותבעלת

."התערבותמצדיקותהמקרה

1!77/5צ"בג,124(3)לאד"פ,לעבודההארציד"ביה'נ'ואחחרותגאי76/410צ"בג11

אלקטרה81/123צ"בג;214,218(1)לכר"פ,לעבודההארציד"ביה'נישראלמכביהסתדרות
.423,429(לתוד"פ,לעבודההארציד"ביה'נמ"בע(ישראל)

.263-264'בעגולדכרג'משלמאמרו,8הערהראה12
.673,693(1)מד"פ,לעבודההארציד"ביה'נ'ואחטיב'ח84/525צ"בג13
.395,408(2)מגד"פ,לעבודההארציד"ביה'נפינקלשטין88/608צ"בג14
.335,338-339(5)מהד"פ,לעבודההארציד"ביה'ני"מ91/2899צ"בג15
.878,880(מע1ד"פ,'ואחלעבודההארציד"ביה'נמ"בעגלובס93/1954צ"בג16

13הערהלציל,טיב'חעניין
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דןאינו,לעבודההארציהדין-בביתשנדונובענייניםהדןצ"בגכיעולהלעילהאמורמן
בצמצוםהצורךעל.שיפוטיתביקורתלגביהםהמפעילכגוףאלא,ערעורכערכאתבהם

עמדלכךהסיבותועל,לעבודההדין-ביתפסיקתעלצ"בגשלהשיפוטיתביקורתוהיקף
צירוףשעניינו,81520י/91צ"בבגאלון'מהשופטהעליוןהמשפט-בית-לנשיאהמשנה

.1970-ל"התש,[משולבנוסח](גמלאות)המדינהשירותחוקפי-עלשירותתקופות
:אלוןהשופטדבריואלה

שלהמשפטיבתחוםלהתמחותכדיבמיוחדהוקמהלעבודההדין-בתימערכת"
לפתחו-להםמיוחדיםוכלכלייםחברתייםעקרונותאשר-העבודהדיני

-המחוקקשלבמצוותו-רובצתזומשימה.למעשההלכהולהפעילו
ורצויראוי,זהבייחודישרבוטעם,זומיוחדתערכאהשלולאחריותהלפתחה

להתמחותמובילההעבודהדיניבתחוםלעבודההדין-בתישלהתעסקותם.הוא
יותרטובהוהבנהיותרמעמיקהולהכרהאלודיניםשלהמשפטיותבבעיותיתר
שלכינונם.נושאיםבאותםהמיוחדיםהצרכיםואתהעובדתיתהמציאותאת

ליחןביקשהמחוקקכי-שלעצמוהוא-מלמדאלויחודייםדין-בתי
יומיים-יוםובעיוןבניסיוןשיסורם,מעמיקהולהבנהמיוחדתלמומחיותמשמעות
אוזהחוקלפרש"מסוגל"זהמשפט-ביתגםאם,אינההשאלה.אלהבנושאים

,העבודהדיניבתחום.אלמוניאופלוניבמקרהיותרראוימהלקבועאואחר
עלינומצווה,המשפטתורתאתיודעיםוכולנו,נבוניםכולנו,חכמיםכולנואפילו
מתערביםאנואין-ו,לעבודההדין-בתיעלנוספתערעורכדרגתלשמששלא

משפטיתבטעותלוקהאלהדין-בתישלהדין-פסקוכאשראםאלא,בפסיקתם
."תיקונהאתמחייבותהצדקודרישותמהותית

:באומרואלהבהלכותעלוחזרהעליוןהמשפט-בית-נשיאשבבאחרונה

לעבודההאזוריהדין-ביתצדק-יתרבאריכותאותההסברתי-לדעתי"
דיאיןבכךואולם.פיה-עלזוהכרעהבהפכוהארציהדין-ביתוטעה,בהכרעתו

התנאיםאחדבהנתקייםכןאםאלא,שנעשתהבהכרעההתערבותלהצדיקכדי
."לעבודההארציהדין-ביתשעושהדין-בהכרעותלהתערבותההלכהשקבעה

איןעדיין,לעבודההדין-ביתשופטישלמזוצ"בגשופטישלדעתםשונהאםגםמשמע
.לעבודההארציהדין-ביתשלבפסיקתולהתערבותמספקתעילהזו

,[משולבנוסח]הלאומיהביטוחלחוקהנוגעיםבענייניםמדוברכאשר,כןעליתר
צ"בגשופטינוהגים,פיו-עלוהתקנות,(הלאומיהביטוחחוק-להלן)1968-ח"התשכ
השיפוטיתלביקורתםהמידהואמות,ביותריחודיתבמטריהמדוברשכן,זהירותבמשנה
.יתר20להקפדתזוכות

.502,527-528(מת5ד"פ,לעבודההארציד"ביה'נושלסקי91/1520צ"בג18
.824(1)מזד"פ,לעבודההארורד"ביה'נטיב'ח92/5944צ"בג19
'נפסו91/1063צ"בג;143,146(1)סדד"פ,לעבודההארציד"ביה'נשהיש86/516צ"בג20
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חורגיםוהם,לעילשפורטוהמידהבאמותעומדיםאינםלעילשנזכרוהדין-פסקישני
הדין-בתישלקיומםשנותוחמשעשריםבמשךוחזרצ"בגשבשעליהםהכלליםמן

בענייןשלומכלליולחלוטיןהתעלםצ"שבגבלבדזולא.להלןשיפורטכפי,לעבודה

התצרבשבענייתואלא,לעבודההארציהדין-ביתפסיקתעלהשיפוטיתביקורתוהיקף
אף-המשפטיותהקביעותמןלהבדיל-הדין-ביתשלעובדתיותבקביעותצ"בג
.ערעורבערכאתולמקובללנהוגבניגודזאת

:נתייחסמהןלשתיים.שאלותמספרמעוררלוסקיבענייןצ"בגשלהתערבותודבר

שימושעקבלעבודההארציהדין-ביתשלדינו-בפסק"מהותיתמשפטיתטעות".א
.עבודהכתאונתהתאבדותלעניןמתאיםלאבמבחן
.92/1991,2צ"בבגמשפטיתטעות.ב

לעבודההארציהדין-ביתשלדינו-בפסקמשפטיתטעות.3

במבחןבחרלאלעבודההארציהדין-שביתבכךלוסקיבעניןהתערבותואתנימקצ"בג
הנדונההסוגייה.עבודהתאונתאיננהאוהינההתאבדותכיהקביעהלצורךהמתאים

:לשונושזוהלאומיהביטוחלחוק75סעיףעלנסבה

קיצבהבנפטרלתלוייםהמוסדישלם,למותוגרמהבעבודהשפגיעהמבוטח"
."זהסימןלפימענקאוחודשית

בענייננו.(לחוק35סעיף)"מקצועמחלתאועבודהתאונת"משמעבעבודהפגיעה
גרמהעבודהשתאונתמבוטח"כאומרלקרואיש75סעיףואת,עבודהבתאונותמדובר
"...למותו

:אלהחלופותמשתיאחתפי-עללהיגרםיכולעבודהתאונתבגללמבוטחשלמותו

שנמחץכגון,אתרעלהמבוטחשללמותוהגורמתפאטליתעבודהתאונת.(א)

בתאונתנהרגהואכיייאמראז.ונהרגמפיגוםנפלאומכונהידי-עללמוות
.עבודה

שלשבסופועדוהתדרדרהנפגעשלמצבוהלךעבודהתאונתבעקבות.(ב)

חלקיתהיתההקץלבואהתאונהשלתרומתהאםמשנהזהאין.האישמתתהליך
משמעותיתהשפעההיתהלתאונהכישיוכחובלבד,ישירהאועקיפה,מלאהאו
המוותכיייאמראזי.התאבדותבשלשנגרםבמוותמדובראםאף,המוותבואעל
.עבודהמתאונתכתוצאהבא
כן-ועל,עבודהתאונתשלכתוצאהלוסקישל(התאבדותו)מותונגרםלא-בענייננו

צ"בגשופטי.העבודהתאונתהיאעצמהשההתאבדותהגורסת(א)לחלופהלשייכויש

ד"ביה'נמ"כעכיתןתשלובת89/946צ"בג;267,127(4)מהר"פ,לעבורההארציר"אדה
.125(1)מהר"פ,לעבודההאוצי

.1הערהלשול,לוסקיעניין21
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:דינם-פסקשל27בסעיףאמרווכך,ל"הנלאבחנהדעתםאתנתנו

בלתיהינהטיבהמעצםתאונה."תאונה"בגדראינוכשלעצמוהתאבדותמעשה"
,לכאורה,הואכשלעצמוהתאבדותמעשה,ופתאומיתמכוונתבלתי,צפויה

ובלחיפתאומיתשהיאלתאונהניגודמהווההואכןועל,ורצונימכווןמעשה

.רצונית
פי-עלקצבהלקבלהתלוייםשלזכותםבעברהוכרהכבר,לעילהאמוראף-על...

שגרמהבעבודהפיזיתפגיעהאירעההמנוחלמבוטחכאשר,לחוק75סעיף
."להתאבדותהביאההנפשיתוההפרעה,נפשיתלהפרעה

השייכיםלעבודה72הארציהדין-ביתשלדין-פסקישניבעקבותנאמרואלהדברים
.(ב)לחלופהבעליל

:צ"בגשלהדין-לפסק29מסעיףכעולה,נפקדלא(א)חלופהשלמקומה

קדמהלאאשרהתאבדותואףישכילעבודההארציהדין-בביתנקבעלאחרונה"
וזאת,"עבודהתאונות"שליוצאכפועלתיחשב,שהוכרה"בעבודהפגיעה"לה
,בעבודהחריגלאירועביותרוקצרהמיידיתזמניםבסמיכותאירעההיאאם

-לאומילביטוחהמוסד44-0/נגע"דבראה)ופתאומיצפויבלתי,חמורשהיה
.(2'טישלר

מעשהלביןבעבודהחריגאירועביןהדוקסיבתיקשרמוכרבודבריםבמצב,דהיינו
שלישירהמשךשבסופוהמוותובתוצאתההתאבדותבמעשהלראותניתן,ההתאבדות

לעובדשאירעהנפשיתפגיעההינההעבודהשתאונתהיאההנחה."העבודהתאונת"
."למותווהביאהלהתאבדותושגרמההיאזוופגיעה,בעבודההחריגהאירועבעקבות

לוסקילעניןטישלרעניןכיןמה.4

זמניםסמיכות"בשאירעהמפניעבודהכתאונתההתאבדותהוכרהטישלרבענין.א
."ופתאומיצפויבלתי,חמורשהיה,בעבודהחריגלאירועביותרוקצרהמיידית
שגרמהנפשיתפגיעה"למבוטחנגרמההחריגהאירועשבעקבותהיתהההנחה

.2'"למותווהביאהלהתאבדותו
פגיעהונגרמה,חריגאירועהיהכיטישלרבענייןהמקרהנסיבותמלמדותואכן

:נפשית

:העובדות(1)

לחקרהמעבדהמנהלוהיה,"אילנות"המחקרבחוותשנה25עבדטישלר

חייואתוהקדישבמקצועובינלאומימוניטיןבעלהיההוא.העץטכנולוגית

כהן158-0/מזע"דב;360יחע"פד,לאומילביטוחהמוסד-אליעזר146-0/מוע"דב22
.43יטע"פד,לאומילביטוחהמוסד-

.199,206כוע"פד,טישלר-לאומילביטוחהמוסד44-0/נגע"דב23
.29בסעיף,1הערהיל*,סקי*עניין24
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הוחלט1984בסוף.למדינהחשובציונימפעלראהשבה,המדעיתלעבודתו

מיאןטישלר.החקלאותבמשרדתקציבצמצומיבמסגדה"אילנות"אתלחסל

רועאתלהעבירמאודובכלוניסה,המפעלעלהכורתהונחכילהאמין

לעיתיםלמעבדהלבואהמשיךאך,העבודהמןפוטר85.12.4-ב.הגזירה

ומדברמתעוררהיהבלילות.קודרהיהרוחוומצבמדוכדךהיההוא.קרובות
ביקרהוא:מהלומותשתיעליוהונחתו85.12.25ביום.פיטוריועלאשתועם

בהתרגשותכךעלסיפרהביתהובשובו,פורקהשהמעבדהגילה,"אילנות"ב

העץקרןמטעםחשובהלישיבהזומןשלאלונודעמכןולאחר;לאשתו
בגןמתנמצאלמחרת.נפשו-מפחואתסבלואתשהגבירדבר,וחינוךלמחקר

.ביריההתאבדשם,"אילנות"בהעצים
הנפטרמצבו(2)

למנוחכיקבע,מסטרר"ד,הדין-ביתשמינההפסיכיאטריהבתחוםהמומחה
לוגרמוופיטוריוהמעבדהסגירת.מותולפניארוךזמןמופרעתאישיותהיתה
.להתאבדותווגרמה,("טריגר")ההדקעללחיצהמעיןששימשהנפשיתחבלה

בלתי,חמורשהיה,בעבודהחריגאירוע"אירעכאןגםהאם.לוסקילעניןועתה.ב

.נראההבה?להתאבדותשגרמהנפשיתפגיעהובעקבותיו"ופתאומיצפוי
העובדות(1)

,העצמאותיום,84.5.7ביום.בחיפהתנובהבמחלבתמובילכנהגעבדלוסקי
ומשם,חלבמטעןעםלצפתיצא,00:23בשעה,החגבמוצאי.עבדלא

שזוהשיבלוסקי.נוספותמטלותעליוהטילוהלה,העבודהסדרןעםהתקשר
נשארלוסקי.אלהממטלותאותופטרהעבודהוסדרן,מדיארוכהנסיעה
עםבירורביקש,הגיעועם.00:10בשעה84.5.8-בלחיפהוחזרבצפת

עובדיביןמתקיימיםבאלהבירורים.ידועיםאינםהבירורפרטי.הסדרן
,למחרתאולם,כרגיללוסקיעבד84.5.9-ב.יוםמידיפעמיםמספרהמחלבה

ולא,אחרלעובדהקודםבלילהנמסרהמשאיתוכילעבודהיצאלא,84.5.10
השעותבין.התחבורהרכזבפניכךעלהתלונןהוא.הבוקרבשעותהוחזרה

לושישהבעיותעללדברהרבה,המחסנאישלבחברתוישב00:16-ו00:14
המחסנאילוהציע00:16בשעה.בלחץונתוןממורמר,עצבניונראהבעבודה
נמצאבבוקרלמחרת."סידוריםעודלויש"שהשיבהואאך,הביתהלחזור

.השיווקנהגישלהחדשבמבנהחבלעלתלוי
הנפשימצבו(2)

המומחהכאמורשהיה)מסטרר"ד,הדין-ביתמטעםהרפואי-היועץ-המומחה

כדיהתאבדשהמנוחסבר,(טישלרבעניןאףדעתואתשחיווההרפואי
מרוגש"בהיותורגשותיואתלפרוקוכדי,הממוניםכלפיזעמואתלהפגין
הוכחלא.25"בעבודתוהקשוריםסכסוכיםבגללומתוסכלכעוס,נסער,מאוד

.34'בע,3הערהיל*לוסקייע2חן
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."נפשינכה"לאותושהפכהנפשיתבהפרעהשלקהאובדכאוןשרוישהיה
.ההתאבדות26שלפניבשעותפסיכוטיאונברוטיהיהלאהוא

לאחרנפשיהלםשלבטראנסשפעלמישלהתאבדותו:אלהשתייםביןוהשווהצא

-ומזה;מזה,חרבועולמו,אירעאכןעבורוייאמןהבלחיכילפתעלושנתגלה

אלהנגדונקםזעםרגשותביותרהחריפהבדרךלהפגיןששאףמישלהתאבדותו
.פלישתיםלעיני"נפשיתמות"בבחינת,העבודהבסידורישקיפחוהו

העצמיתהשליטהמבחן.5

השליטה'מבחן"הוא,עבודהכתאונתההתאבדותבסוגייתהקובעהמבחןכיקבעצ"בג
במקוםחריגיםאירועים"ועקבכדיתוך,"להתאבדותועוברהמבוטחשל'העצמית
.המנוחתלוסקישלבעבודתו"חריגיםאירועים"היוגםהיוואכן,"עבודתו
unusual(רגיליםבלתינפשימתחאופיזימאמץאלאאינוהעבודהבחייחריגאירוע

strain or stress(.הדין-וביתהאזוריהדין-ביתשללדעתםבניגוד,צ"בגשלקביעתו

כמהמעלה,לוסקישללהתאבדותוקדמו"חריגיםאירועים"כי,לעבודההארצי
הרגיליםעבודתותנאיאודותראיותאלופי-על?למהבהשוואה?ממהחריגים:שאלות

-כי,למסקנההגיע,העדיםאתשמעאשרהאזוריהדין-ביתשהרי?המנוחשל

דעות-וחילוקי.דופןיוצאיאוטראומטייםאינם,לכשעצמם,בעבודההאירועים"
מהעבודהחלקהינם,עבודהוסידוריועבודהנסיעהמסלוליעלנהגיםעם

.28"חריגדברכלאיןובכך,כזהעבודהבסוגיומית-היום

אלהבקביעותפגםאופסולכלמצאלא,ערעורכערכאתביושבו,הארציהדין-בית
,ממילא,מקוםהיהלא,בעבודהחריגאירועכלהיהלאכימשנקבע.שהןכמותואימצן
התעלםלאזאתעם.היהשלאחריגלאירועבקשר"העצמיתהשליטה"למבחןלהזדקק

ומכווןרצונימעשההיהההתאבדותמעשהכי,פוזיטיבית,וקבעמבחןמאותוהדין-בית
אדםשלקרי,נפשיתבמחלהאונפשיתבנכותלוקהואינודיכאוניבמצבשאינואדםשל
.עצמית29השליטהאתכללאיבדשלא

עתהנכוןהמבחןהואכיקבעצ"בגאשרבמבחן,איפואהשתמשהארציהדין-בית
.עבודהתאונתבבחינתהיתהלאשההתאבדותהחליט

?היכן-"מהותיתמשפטיתטעות",משכך

.36'בע,שם26
.32בסעיף,1הערהלעיל,לוסקיעניין27
.37'בע,2הערהלעיל,לוסקיעניין28
.38-39'בע,שם29
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:צ30"כבגומשגנטיתטעותן.6

-כי,צ"בגשופטיקובעיםדינם-לפסק26בסעיף

במטרה,במשקהעובריםכללעלביטוחחובתמטילהלאומיהביטוחחוק..."
יהיו,בוהתלוייםאו,עובדבולמקרהמינימליכלכלי"בטחוןרשת"לפרוש
אבחנהללא,כאמורהעובריםכללעלהביטוחחובתחלהואתעקב.לכךוקוקים

למצבםקשרללאוכן,לצעיריםמבוגריםבין,לנמוךגבוהרפואיסיכוןבעליבין

,כאמורהעובדיםכללעלנכפהביטוחדמיתשלום.הכלכליאוהמשפחתי
הסיכוניםאף-עללעבודהיציאהלעודדמגמהמתוךוכן,פטרנליסטייםמטעמים
"החוקבפרשנותהםאףבחשבוןיובאוכאלהשיקוליםכיראוי.בכךהכרוכים

.(נוספוההדגשות)

?האמנם

"ביטוחדמיבתשלוםהחייבים"שכותרתו-הלאומיהביטוחלחוק161סעיף

-לענייננושנוגעבמהקובע-

...עובדיובעדביטוחדמיבתשלוםחייבמעביד(ב)
או(ד3),(דו),(ג),(א)157סעיףלפיעובדבעדמשתלמיםביטוחדמיהיו(ג)

דמימשתלמיםשלפיהמההכנסהאחוזיםהעובדשלמשכרוהמעבידינכה,(ד5)

"....'ובלוחכאמורהביטוח

.ברשימהמופיעאינו"עבודהנפגעיביטוחדמי"שעניינו(ב)157שסעיףלביושם

.1הערהלעיל,לוסקיעניין30
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לוחוהרי
'ילוח
ביטוחדמישיעורי

(215-ו'160י,159סעיפים)

'הטור'גטור'בטור'אטור

העובדמשכרהניכוימההכנסהאחוזים
(ג)161סעיףלעניןמהשכראו

באחוזים

42.570.2ושאיריםזיקנה

85.060.0אמהות

10.005.0תאונותנפגעי

-70.0עבודהנפגעי

30.015.0אבטלה

95.130.1נכות

בענףביטוחדמילשלםהחובהאתלהטילהמחוקקראהטעםמהלדעתשיאבהמי
שלמשכרואחתאגורהלנכותשיוכלבלאהמעבידשלשכמועל,במלואה,עבודהנפגעי
כאחדוהאידיאולוגייםהפרגמטייםטעמיהעל,לכךהתשובהאתימצא-העובד

:הלאומיההביטוחחוקניבבר'צשלמספרו,הבאותבמובאות

,פגיעהבפניהעבודהכוחלהבטחתכליםליצירתשואפתהמודרניתהמדינה..."
.בישראלהארנונהחוקכדוגמת,רכושביטוחהמחייבותמדינותשישנןכשם

במידהלעצמולדאוגמסוגלשאינועובדיםמעמדפיתחההתעשייתיתהמהפכה

הפכו,שנפגעו,רביםעובדים.עבודהחוסראותאונה,מחלה,זיקנהלעתמספקת
עובדיםלגביהדיןוהואצדקהעלוסמוכיםלחסדהנתוניםסוציאלייםלמקרים
אלהכללמניעת.עבודתםעללהתקייםאפשרותמהםמנעוזיקנהאושמחלה
הביטוחענףהיהעבודהתאונותבפניהביטוח.המקיףהסוציאליהביטוחמכוון

ביותרבולטהצדק-אי,ביותרדחוףבוהצורךבהיות,להכרהשזכההראשון
...ביותררב,כלכליתמבחינהגם,הציבוריוהאינטרס

בעיקראו,המעבידיםעלהוטלובעבודהפגיעהנגדהביטוחלכיסויההוצאות...
.(נוספהההדגשה)32"בעבודהקשורשהסיכתמשום,המעבידיםעל

.54,(1954,יבנההוצאת)הלאומיהביטוחחוקניב-בר'צ31
.53'בע,שם32
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%3.3שלבשיעורביטוחדמיעובדיובגיןהמעבידשילם(1954)דאזהמבחניםפי-על

ודמי,אמהותביטוחעבור%8.0-וומוותזיקנהביטוחעבור%25שהם,מהכנסתם

המעביד.עבודהנפגעיבענף,הסיכוןמידתלפי,%3-ל%5.0ביןשנעבשיעורביטוח
בביטוח%4.0-וומוותזיקנהבביטוח%1)%4.1העובדיםמשכרלנכותרשאיהיה

הביטוחחוקנחקקבטרם.'עבודה3נפגעיביטוחחשבוןעלאגורהלאאףאך,(אמהות

עלותהוכללעובדים34הפיצוייםפקודתמכוחעובדיםלבטחחובהקיימתהיתההלאומי
שהרי,רבותאאוחידושכלבכךאיןכיייאמרמוסגרבמאמר.המעבידעלמוטלתהיתה
כולוהמימוןרובץ,ויותרשנה100לפני,לעובדיםפיצוייםהמעניקיםחוקיםנחקקומאז
.ביטוחחברתבאמצעותאומכיסומשלםהמעבידאםבין,המעבידשכםעל

נפגעיבביטוח)הביטוחדמישתשלוםצ"בגבקביעתטעותנפלהכיאיפוא,ברי
נוספתוטעות...'וכו(!כך)"פטרנליסטיים"מטעמים,העובדיםכללעלנכפה(עבודה

.החוקבפרשנותעוסקיםכאשרבחשבוןזהשיקוללהביאשישבמסקנה
ערב,אלון'מ,לנשיאהמשנהדברישלחוזרבאזכורלסייםונאהיאהכינראה

:פרישתו

מצווה,המשפטתורתאתיודעיםוכולנו,נבוניםכולנו,חכמיםכולנואפילו"
ההדגשה).'5"...לעבודההדין-בתיעלנוספתערעורכדרגתלשמששלאעלינו
.(הוספה

.94'בע,שם33
.1947,לעובדיםהפיצוייםפקודת34
.528'בע18הערהלעיל,וילנסקיעניין35




