
 

 1 

 2005ובמבר נ      

 

 האם כללי המשחק השתנו?  -זקי שמיעה נ

 . המצב עד כה 1

תביעות חדשות בגין נזקי שמיעה, שנגרמו כנטען בשל  3000-די שנה בשנה מוגשות למל"ל כמ

חשיפה לרעש במקום העבודה. אף שרשימת  מחלות המקצוע המוכרות בחוק הבטל"א* מונה 

מכלל התביעות המוגשות  65-75%-בשמיעה, מהווה כמחלות,  הרי שחלקה של הפגיעה  49

 בגין מחלות מקצוע. 

 –רבית הפונים למל"ל, בתביעה שעניינה נזקי שמיעה, תובעים להכיר גם בפגיעה נוספת מ

טינטון )טינטוס(, קרי זמזום טרדני הנלווה לפגיעה בשמיעה, ונגרם אף הוא בשל חשיפה לרעש 

 דה. ומזיק במקום העב

דעת רפואיות, -בעים, אף מוסיפים מרכיבים נוספים לתביעה ומציגים חוותלק קטן מהתוח

 הכל בשל חשיפה לרעש:  -הקובעות כי נפגעו במערכות גוף נוספות 

 בעיקר בשל השלכות הטינטון ;  -זק נפשי נ -

 גיעה במערכת שיווי המשקל ; פ -

 גיעה בלב ובמערכת כלי הדם )נדיר למדי(. פ -

נדחות  -יחים של תקנות הבטל"א** להכרה  בנכות בגין הפסד שמיעה ל הקריטריונים הקשבש

הנכות הנקבעת בפריט זה עומדת על  -מרבית התביעות המוגשות לעניין סעיף זה )ליתר דיוק 

0% .) 

נכות  10%ם זאת, נוטות הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, להכיר בטינטון, ולפסוק ע

עם רעש תמידי באזניים, בלי הפחתת  -מיעה אופיינית( וסטית )עם עקומת שקבשל "חבלה א

 שמיעה בתדירויות הדיבור"***. 

תוצאה המתקבלת הינה, שאלפי עובדים זוכים מדי שנה בהכרה כ"נפגעי עבודה" ונהנים ה

**** )לדוגמה: מי 43-ממענקי נכות ששיעורם, נכון להיום, קצבת נכות חודשית מוכפל ב

 ש"ח עפ"י חישוב של:   25,800, יקבל 10%קבעה לו נכות של ש"ח, ונ 8,000וטו רששכרו ב

25,800=43x75%x10%x8,000  .ש"ח 

_______________________________________________________________ 

תוספת שניה  1954קנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( התשי"ד ת *

 (. 45 –ו  44)תקנות 

( והלוח 1) 72פריט  -לאומי )קביעות דרגות נכות לנפגעי עבודה( קנות הביטוח הת **

 המצורף אליו. 
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 לתקנות שאוזכרו לעיל.  (II( )ד( )72) 4קנה ת ***

 )א(.  107וק הביטוח הלאומי סעיף ח ****
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אן המקום להעיר, שהוכחת קיומו של טינטון אצל אדם זה או אחר, נתון לוויכוח תמידי כ

ם מומחים, בעיקר משום שלא קיים בידי הרפואה כלי רפואי ולמחלוקות בין רופאי

 אובייקטיבי ואמין לאבחון הטינטון. 

פיכך, מתבססת הוועדה הרפואית בהחלטתה לגבי הכרה או דחיה של טענת הטינטון, במידה ל

 ניין. ערבה על טענות התובע, שהן כמובן סובייקטיביות ומוטות מבחינת  האינטרס של בעל ה

וח הלאומי, טענו לא אחת, כי מדובר בפירצה הקוראת לגנב, וכי חלק ניכר, אם לא ורמי הביטג

רוב התביעות, שעניינן טינטוס, הן פיקציה שהמוסד נאלץ לשלם עבורה עשרות מליוני שקלים 

 בשנה. 

 

 . מה נשתנה? 2

ישה זו מצד הביטוח הלאומי וביקורת מצד רופאים ומשפטנים, הביאה בסופו של דבר לכך, ג

 בחוק ההסדרים החדש*, יועד פרק נפרד לנושא התביעות בגין נזקי שמיעה. ש

)א( לחוק הביטוח  84הוכנסו שורה של תיקונים בסעיף  -חת הכותרת "ליקויי שמיעה" ת

 -הלאומי,  הבא להגביל ולהצר עד מאד את האפשרות להכיר בליקוי שמיעה ובטינטון 

 כבמחלת מקצוע. 

הינו עניין לדיון נפרד, והיריעה כאן קצרה  -ובאות בסעיף זה רישות וההגבלות המדיתוח הנ

 מכדי לדון בדברים לעומקם. 

עיר רק, כי לצד  דרישות מהותיות ותיקונים "הוגנים" כמו הבהרות להגדרה של "רעש נ

 מזיק", נוספו גם סייגים טכניים ופרוצדורליים, שכל המעיין בהם מתרשם, שלא נועדו אלא

 ם. כדי "לנפנף" תובעי

דוגמא, נקבע כי התביעה תתיישן אם הוגשה בתום שנה ויותר מהיום שבו "תועד הליקוי ל

החלה הירידה  -לראשונה ברשומות רפואיות", או "ביום שבו, לדעת הועדה הרפואית 

 ולפי המוקדם שביניהם ! -בשמיעה"

הוחלו  ףבנוסולקויי השמיעה לחלות כל הדרישות ותנאי הסף שנוספו בקשר  -יחס לטנטון ב

שורה של מגבלות להכרה בו. בין השאר: "הפגיעה בתפקוד עקב הטנטון חייבה פניות חוזרות 

 ונשנות לטיפול רפואי שתועדו ברשומה רפואית". 

מהוות ללא ספק "סיכול ממוקד" של סיכויי  -תי הדוגמאות בתיקון החקיקה שאותן הצגנו ש

 בתביעתם:  תובעים למיניהם לזכות בהכרה

ההתיישנות, נוסח כך, שכמעט תמיד ימצא מי שיוכיח, כי לקוי השמיעה אובחן ניין ע -

 ותועד לראשונה, יותר משנה טרם הפניה למל"ל. 

הינו תהליך הדרגתי, ללא "דרמות" וללא  -קוי שמיעה מושרה רעש, כהגדרתו ומעצם טבעו ל

 "קפיצות מדרגה". 
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_______________________________________________________________ 

 . 2005)תיקוני חקיקה( התשס"ה  2005וק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ח *

נסיון מאלפים רבים של מקרים המוכרים לנו, מלמד, כי מאודיוגרמה לאודיוגרמה, ניתן ה

של ממש. בכל  הלהבחין בשינויים קטנים, לעיתים זעירים, המצטרפים בסופו של דבר לפגיע

טעון ש"תועד לקוי שמיעה" כהגדרת החוק החדש, ומכאן שכמעט תמיד שלב ושלב ניתן ל

 מתעוררת שאלת ההתיישנות. 

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

סוד ידוע הוא, כי למי שסובל מטינטון )אמיתי או מדומה ...(, אין מזור.  -ון אשר לטינטב

ע"י השמעת מוסיקת  הטיפול הוא בדר"כ סימפטומטי וכולל הוראות לבצע מיסוך בשעת לילה,

 רקע וכו', להקלה על הרדמות. 

משפט השגור בפי מרבית הרופאים אל מי שפונים אליהם בטענה לטינטוס, הינו "תצטרך ה

 למוד לחיות עם זה". ל

יוון שזהו המצב, לא נותר אלא לתהות ולשאול, מה הטעם לדרוש "פניות חוזרות ונשנות" על כ

לשמש עילה לדחיית  -כל מטרתו של סעיף זה בחוק , אלא אם כן -תלונות בנושא טינטון 

 תביעות? 

 

 . השפעת התיקון לחוק על תביעות נזיקין 3

תביעה מול המל"ל, ממשיך ומגיש, בשלב כזה או אחר, גם מעט כל מי שצלחה דרכו וזכה בכ

 תביעת נזיקין נגד מעבידו. 

תגלה לרוב בגיל מלק מהנפגעים אמנם חושש מתגובת המעביד, אולם מאחר והפגיעה ח

ואז תובעים )חלקים ממתינים  -מאוחר, בד"כ סמוך לגיל פרישה, ממתינים הללו עד לפנסיה 

 אולם זהו המיעוט(. מעבר למותר ותביעתם מתיישנת, 

ישתן של חברות הביטוח לתביעות אלו, התאפיינה בעבר כאל "גזירת גורל", שיש להשלים ג

 ל"ל הכיר בתביעה. מעמה, שכן אין הרבה מה לעשות, לאחר שה

ישתן הפשרנית של חברות הביטוח בנושא זה, קיבלה עידוד מהעובדה שמרבית התביעות ג

 וץ לכתלי ביהמ"ש. הסתיימו  בפשרות נמוכות מאד, מח

תובעים מצידם, ראו בתביעה הנזיקית מעין "בונוס נוסף", לאחר שאת ה"מכה הגדולה" עשו ה

דינם לא הערימו קשיים וקיבלו ברצון את -כבר בתביעתם למל"ל. מכאן, שגם הם ועורכי

 הסכומים הנמוכים שהוצעו להם לצרכי פשרה. 

תיקון בחוק הבטל"א אותו הצגנו בסעיף ניין זה, כפי הנראה, עומד להשתנות בקרוב: הע

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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 בעיקר  בנושא הטינטון.  -הקודם, צפוי להביא לדחיה של מרבית התביעות שעד כה הוכרו 

על טענות פרוצדורליות של התיישנות, היעדר רישום ברשומות  דחיה כאמור, תסתמךה

 רפואיות וכו', ולא תהווה מחסום דיוני או מהותי ביחס לתביעה הנזיקית. 
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יוון שכך, צפויות היוצרות להתהפך, ומה שנתפס כתביעה "שיורית" ו"כרטיס זוטא להגרלה כ

תר בידי הלוקים בשמיעתם והעיקרית", יהיה מעתה לב העניין, ולמעשה ה"קלף" היחיד שיו

 ונפגעי הטינטון. 

 

ז ( ערך משרדנו יום עיון בנושא נזקי שמיעה ותביעות נזיקין. א25/11/97פני שמונה שנים )ל

הערכנו, כי גישתן הפשרנית של מרבית חברות הביטוח לתביעות אלו, יביא לעליה של מאות 

 וכך בדיוק אירע.  -אחוזים במספר התביעות 

 כעת ונסתכן בנבואה, לגבי המגמות הצפויות לאור  השינוי בחקיקה.  בפיכך, נשול

ובדה שחלק משנה לשנה, בשל הע יפחתועניות דעתנו, ילך מספר התביעות המוגשות ל

 יתייאשו ויוותרו על ה"סיבוב השני".  -מהתובעים שיכשלו בתביעה נגד המל"ל 

בין בפשרה ובין בפס"ד, פי כמה מהסכומים  -אידך גיסא, יאמיר סכום התביעות שישולמו מ

 כולל(.  -ש"ח  100,000בהם מקובל להתפשר כיום )עד 

עת בתביעה על מלוא הנזק, הממוני באין נכויי מל"ל, מדובר כ -סיבה לכך פשוטה ומובנת ה

 והלא ממוני, האמיתי והמדומה. 

 ס"ד שניתן לאחרונה, ושעיקריו מובאים להלן, מצביע לדעתנו על המגמה. פ

אשר עבד שבע שנים אצל אותו מעסיק, כשהוא חשוף  )!(1937ליד יבעובד בניין  מדוברה

 לטענתו לרעש מזיק*. 

הכל בשל  -מטינטון, סחרחורות והפרעות נפשיות  תובע טען כי נפגע בשמיעתו, וכן סבלה

 החשיפה לרעש. 

 ודגש שהתובע לא תבע את המל"ל, ועשה כן רק בשלהי הדיון בתביעתו האזרחית. י

המ"ש, על סמך העדויות הרפואיות השונות, העריך את נכותו הרפואית והתפקודית של בי

 ופסק לו פיצויים כדלקמן:  19%-התובע ב

 בגין כאב וסבל ;  -ש"ח  100,000

 הפסד השתכרות ;  -ש"ח  175,000

 עזרה וסיעוד.  -ש"ח  10,000

 שכ"ט והוצאות.  40,000-ש"ח + כ 285,000ה"כ: ס

 ש"ח בגין כספים שקיבל מקרן הפנסיה )ניכוי חלקי(.  37,000סכום זה מיהמ"ש ניכה ב

 ש"ח )לפני הוצאות( וללא נכויי המל"ל.  248,000ה"כ נפסקו לתובע ס

-אשר למל"ל, פסק ביהמ"ש כי הוא מעריך את הסכום אותו עתיד התובע לקבל מגורם זה בב

 עד לקבלת החלטת המל"ל. , ש"ח. סכום זה, הותיר השופט בנאמנות בידי הנתבעות 91,000

 

_________________________________________________________________ 
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  -עקב נ. צ. לנדאו הנדסה וקבלנות בע"מ ואח' ירושלמי י 4571/98ם( -.א )שלום ית *

 . 30/8/05פס"ד של כב' השופט כרמי מוסק מיום 
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א ברור מתי הוגשה תביעתו של התובע למל"ל, ומהו התוקף הרטרואקטיבי של תקנות חוק ל

ההסדרים, אולם בהיבט העקרוני, קיימת אפשרות שהמל"ל ידחה את התביעה, והנתבעת 

 ש"ח שהשופט השאיר בידה למשמרת.  91,000גם מאותם  תיאלץ להיפרד בצער,

 ס"ד זה, איננו אנקדוטי, והוא מלמד לדעתנו על המגמה הצפויה בתביעות אלו. פ

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

 מה ניתן לעשות? ו. 4

תמודדות עם תביעות שעניינן מחלות מקצוע בכלל ונזקי שמיעה בפרט, מחייבות התמקצעות ה

דין, חוקר מומחה בתחום, בודק מעבדתי מוסמך -ספציפית מצד כל הגורמים המטפלים: עורך

 לרעש ורופא מומחה. 

קצוע המשלבים מץ שלה ידע נרחב, אמצעים ובעלי ברת "בטיחות אנוש", היא היחידה בארח

 את כל הנדרש כדי להתמודד בהצלחה עם תביעות מסוג זה. 

ברת "בטיחות אנוש" היא מעבדה מוסמכת לרעש, ושלושה מצוות החברה )כולל המנכ"ל( ח

 הם בודקים מוסמכים המכירים את הנושא לפני ולפנים. 

קות רעש, יתעסוקתי )בד-ט העובדתי, הגהותינבחנות מההיב -ביעות המטופלות במשרדנו ת

 חישובים אקוסטיים(, הרפואי )ניתוח אודיוגרמות ובדיקות רפואיות( והמשפטי. 

משרדנו נסיון של טיפול באלפי תביעות של נזקי שמיעה כחוקרים, מודדים מוסמכים וכעדים ל

 המשפט. -מומחים בבית

כון" סוך מאזן אמיתי, ולבחון אם "החייום, כשסכומי התביעות הולכים וגדלים, שומה לערכ

 אינו מקח טעות.  -המושג ע"י הפניית הטיפול בתביעות לגורמים לא מקצועיים 

 יפול התביעה במשרדנו, כולל התייחסות נרחבת ומקצועית לשאלות הבאות: ט

 אם הפגיעה אמיתית או מבויימת ? ה -

 אם הפגיעה היא כתוצאה מחשיפה לרעש ? ה -

 לרעש נובעת ממקום העבודה ?  אם החשיפהה -

 אם קיימים גורמים לא תעסוקתיים לפגיעה ? ה -

 הן הוראות החוק הרלוונטיות והאם הן יקויימו ? מ -

ידת האפקטיביות של השימוש באמצעים אקוסטיים ובציוד מגן אישי, וכיצד מ  -

 השפיעו על החשיפה האינדיבידואלית. 

קום עבודה, על רקע בחינת ההיבטים אם צפויות תביעות נוספות באותו מה -

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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 האקוסטיים והגהותיים ? 
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על סמך חקירה,  -אם קיימת עילה לטענת התיישנות )מהו מועד גילוי הפגיעה ה -

 תיעוד ופרשנות משפטית( ? 

 הי החלוקה הראויה בין  מעסיקים שונים ו/או מבטחים שונים ? מ -

 לדחות את התביעה ?  החשוב מכל: האם להתפשר, או להתגונן ולנסותו *

 

 שמח לשרת אתכם ולעמוד לרשותכם בכל מידע נוסף. נ

 

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

ץ כאןלח -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=

