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דיני עבודה
עו״ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה
על מעיק החושד בכשרות תעודת מחלה
לפעול ולברר את העניינ – אחרת לא יוכל
לטעונ כנגדה
בפק דינ אשר ניתנ לאחרונה ע"י בית הדינ האזורי לעבודה ,נדונה
תביעת עובדת לתשלומ דמי מחלה.
העובדת עבדה כמטפלת אצל המעיקה מיומ  1.4.18עד ליומ
 .24.1.19העובדת נעדרה מעבודתה מיומ  7.1.19עד ליומ 13.1.19
ולטענתה זכאית לתשלומ דמי מחלה לתקופה זו.
לכתב התביעה צורפ אישור מחלה שהונפק על ידי רופא משפחה
ביומ  31.1.19ולפיו הומלצ לעובדת על מנוחה בתאריכימ  7.1.19עד
 .13.1.19ביומ  31.1.19שלחה העובדת למעיקה )באמצעות מרונ(
את אישור המחלה הנ"ל .המעיקה ירבה לשלמ לעובדת דמי
מחלה עבור היעדרותה זו.
על פי תקנות דמי מחלה )נהלימ לתשלומ דמי מחלה( ,תשל"ז,1976-
תשלומ דמי המחלה מותנה בהצגת "תעודת מחלה" .בתקנה 2
לתקנות מפורטימ הנתונימ שצריכה לכלול "תעודת המחלה".
על פי תקנה )2ב( לתקנות ,עובד שהוא חבר קופת חולימ ימציא
תעודה מקופת החולימ .המשקל שהמחוקק מעניק לתעודות
רפואיות מטעמ רופא קופת-חולימ גבוה לעומת תעודות רפואיות
אחרות .במקרה זה ,העובדת הציגה תעודה מקופת חולימ כללית.

עצמ העובדה ,כי התעודה ניתנה בדיעבד אינה טעמ לשלול את
תוקפה ואת תשלומ דמי המחלה.
התעודה הוצגה למעיקה כעבור שבועיימ לאחר יומ תקופת
המחלה .העובדת פעלה שלא על פי התקנות ,אשר מחייבות עובד
הנעדר עקב מחלה למור למעיק הודעה על ככ בתוכ שלושה
ימימ מהיומ הראשונ להיעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא
יהיה מוגל לעבודה .ברמ ,הוראה זו מותנית בככ שהמעיק הביא
את החובה האמורה לידיעת העובד .במקרה זה ,המעיקה לא
טענה )לא כל שכנ הוכיחה( שההוראה הובאה לידיעת העובדת .על
כנ ,המחדל בהצגת האישור במועד אינו שולל את זכאות העובדת.
ממילא נפק שאינ בהפרת חובת העובד לעניינ זה לשלול את
תוקפ אישור המחלה באופנ המאפשר למעיק להתעלמ ממנו.
דרישת המעיקה שיוצג אישור המעיד על ביקור העובדת
במרפאה ביומ  7.1.19במקרה זה אינה מופרכת .אמנמ ,על פי
התקנות אינ המעיק רשאי לדרוש מהעובד לעמוד לבדיקת רופא
מטעמו ,כאשר מדובר בתעודה מקופת חולימ בה צוינו הפרטימ
הרשומימ בתקנה  2לתקנות .עמ זאת ,גמ מקומ בו מדובר בתעודת
מחלה שהונפקה על ידי קופת חולימ ,מעיק החושד בכשרות
תעודת מחלה שהוצאה ,רשאי לפעול ולברר את העניינ ,ורק אמ
אינו עושה ככ לא יוכל לטעונ כנגדה.
במקרה זה ,המעיקה הבהירה לעובדת בזמנ אמת ,כי היא עומדת
על קבלת אישור ביקור במרפאה ביומ  .7.1.19דרישה זו היא בירה,
בהתחשב בככ שהאישור שהוצג הונפק ביומ  31.1.19ובעובדה ,כי
בזמנ אמת העובדת כלל לא הודיעה ,כי שהתה בימי מחלה בתקופה
הנדונה .גמ אמ תתקבל גרת העובדת ,כי יומ קודמ חשה ברע,
ויפרה זאת למעיקה ,אינ בככ לשנות מהעובדה ,כי לא דיווחה
במועד על היותה נעדרת )לאחר מכנ( מחמת מחלה ,להבדיל
מהיעדרות מחמת חופשה שביקשה מראש.
כללו של דבר ,דרישת המעיקה לקבל אישור ביקור מזמנ אמת
הייתה לגיטימית ,הגמ שמדובר באישור מחלה שהונפק על ידי
רופא קופת חולימ .על העובדת היה לשתפ פעולה בעניינ זה
ולהמציא את האישור.
עמ זאת ,הגמ שהאישור הומצא באיחור ,אינ בככ לשלול את עצמ
הזכות לקבל דמי מחלה .זאת משומ שבופו של יומ ,מתברר ,כי
העובדת אכנ נבדקה ביומ  7.1.19וגמ ביקרה אצל האחות כטענתה.
בככ הופרכ החשד כנגד אישור המחלה .העובדת זכאית אפוא לדמי
מחלה בגינ ימימ בהמ נעדרה מעבודתה בהתאמ לאישור המחלה.
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דיני ביטוח
עו״ד לירונ ביבר הררי
בחרתי עבורכמ החודש מקבצ וגיות חשובות
עליהנ נשאלתי לאחרונה בפורומ אובדנ כושר
עבודה באתר  ,LawGuideאותו אני מנהלת:
כיצד מחשבימ כפי ביטוח לעובד עצמאי  -שכר ממוצע
או אישי?
האמ בביטוח אובדנ כושר עבודה יחשבו לי את השכר הממוצע
האישי שלי או שיש איזו נורמה אחרת ,נניח שכר ממוצע של
עצמאימ במשק ,שלפיו קובעימ את החישוב?
תשובה:
חישוב השכר )ממנו ישולמו עד  75%בגינ אובדנ כושר עבודה(
מתבצע בהתאמ להכנתכ בפועל בתקופה שקדמה לאובדנ
כושר העבודה .בקרות מקרה ביטוח התגמולימ ישולמו בהתאמ
לכיוי שנרכש.
קבלת פיצויימ מפניה לאחר פגיעה ואובדנ כושר עבודה
ברצוני לדעת ,אמ נפגעתי בתאונת עבודה ואני כבר מעל 120
יומ בבית ,האמ מקבלימ מהפניה פיצויימ מהיומ הראשונ או
לאחר  90יומ?
תשובה:
בקרנות הפניה החדשות ,כעבור  90ימי אי כושר לעבוד קמה
זכאות לקצבת נכות ,כאשר התשלומ חל רטרואקטיבית החל
מהיומ ה 61-שלאחר האירוע המזכה בקצבת נכות .מאחר ומדובר
בתאונת עבודה ,יש לפנות למוד לביטוח לאומי בתביעה להכרה
בתאונה ותשלומ דמי פגיעה בעד תקופה זו והקרנ תבצע קיזוזימ
בגינ תשלומימ שיתקבלו בהתאמ לאמור בתקנונ הקרנ.
תחולת חוק התיישנות לגבי אובדנ כושר עבודה
בשנת  2016חליתי בדיכאונ לידה .המשכתי לעבוד כרגיל  9שנימ
באותו המקומ עבודה .חליתי שוב לאחר לידה ב  .2019קיבלתי

אישור מרופא תעוקתי שאני לא יכולה לעבוד באפ מקומ עבודה
ואני עכשיו לקראת תביעה .שאלתי היא האמ חוק ההתיישנות
תקפ משנת  2016או משנת ?2019
תשובה:
תקופת ההתיישנות מתחילה להיפר ממועד קרות מקרה
הביטוח .ככל שהתקופה בגינה את מעוניינת לתבוע כעת חלה
בשנת  ,2019הרי שתקופת ההתיישנות תיפר ממועד זה.
פניה רפואית מוקדמת לעובד בטטו של אובדנ כושר עבודה
אמ אני בטטו של אובדנ כושר עבודה בביטוח מנהלימ ורופא
תעוקה קבע שאיני יכול להמשיכ לעבוד והמליצ על פניה
רפואית מוקדמת .האמ עד גיל הפרישה אמשיכ לקבל אובדנ
כושר עבודה?
תשובה:
על מנת שתמשיכ לקבל קצבת אובדנ כושר עבודה על חברת
הביטוח להכימ לחוות דעתו של הרופא התעוקתי וכנ עליכ
לא לעבוד בפועל .לרוב ,אמ גיל הפרישה אינו קרוב ,חברות
הביטוח מבקשות לבחונ אחת לתקופה האמ המבוטח עדיינ
עומד בתנאי הזכאות לקבלת קצבה ולא מאשרות אוטומטית
זכאות עד לפרישה.
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דיני נזיקינ
עו״ד ליטל ביבר חייקינ
פיצוי של מאות אלפי שקלימ לקטינה
שנפגעה בתאונת דרכימ
ב' ,קטינה בת  ,15נפגעה בתאונת דרכימ בהיותה בת  ,13בעת
שהיתה הולכת רגל וחצתה מעבר חציה ,כשלפתע רכב פגע בה.
ממקומ התאונה הובהלה ב' באמבולנ לבית החולימ הקרוב ,שמ
נמצא כי היא ובלת ,בינ היתר ,מחבלת ראש ,מבחילות ומהקאות.
לאחר התאונה ,המשיכה ב' לבול מכאבי ראש והתעוררו אצלה
חרדות ונדודי שינה.
בעקבות פניית הוריה של ב' למשרדנו ,אנו פנינו לחברת ביטוח
החובה שביטחה את הרכב שפגע בב' במועד אירוע התאונה,
בדרישה לפצות את ב' בגינ נזקי הגופ שנגרמו לה בתאונה )לרבות
נזקיה הנפשיימ( וזאת רק לאחר שתיבדק על ידי מומחימ בתחומי
הנוירולוגיה והפיכיאטריה לילדימ.

ואולמ ,חברת הביטוח דחתה את דרישתנו למינוי מומחימ ,בטענה
כי ב' לא המשיכה במעקב רפואי אלא רק במוכ לתאונה ולא
פנתה לקבלת טיפול נפשי כלשהו לאחר התאונה .חברת הביטוח
טענה כי היעדר תיעוד רפואי רצופ והיעדר פניה לקבלת טיפול
נפשי מלמדימ כי ב' החלימה לחלוטינ מפגיעותיה וכי לא צפויה
להיקבע לה נכות כלשהי עקב התאונה .בהתחשב בנזק שנגרמ לה
לאחר התאונה העולה מהתיעוד הרפואי ,הציעה חברת הביטוח
לפצות את ב' בכומ של  ₪ 15,000בלבד.
אנו המלצנו להוריה של ב' להגיש תביעה לבית המשפט ולעמוד
על מינוי המומחימ לבדיקת ב' ,ועל אפ שהוריה של ב' העדיפו
לקבל את הצעת חברת הביטוח ולא להיגרר להליכ משפטי ,קיבלו
הוריה של ב' את המלצתנו.
לאחר שהגשנו תביעה לבית המשפט ,וחרפ עמדת חברת הביטוח
כי אינ מקומ למינוי מומחימ ,מינה בית המשפט לב' מומחימ
רפואיימ בתחומ הנוירולוגיה ובתחומ הפיכיאטריה ,אשר לאחר
בדיקת ב' קבעו לה נכות צמיתה בשיעור  12%לצמיתות )4%
בתחומ הנוירולוגי ו– 8%בתחומ הפיכיאטרי(.
בהתאמ לנכות שנקבעה ,הגיעו הצדדימ לפשרה לפיה שולמ לב'
פיצוי של מאות אלפי שקלימ המשקפ ,בינ היתר ,את הגריעה מכושר
השתכרותה העתידית ,את ההוצאות הרפואיות בעבר ובעתיד ואת
הכאב והבל שנגרמו ויגרמו לה עקב התאונה ,בניתוחימ וכיוצ"ב.
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