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 חוק דמי מחלה
אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע   -" מחלה. "1•

ממצב בריאות  , על פי ממצאים רפואיים, הנובע, עבודתו
 ;לקוי

הכרוכים   נוהליםרשאי להתקין תקנות בדבר ... השר ( ג.)2•
מסירת פרטים וראיות למעסיק  לרבות , בקבלת דמי מחלה

 ...למחלהבקשר 

עובד שבתקופת מחלתו עבד למעשה בשכר או בתמורה  . 10•
ואם  , לא יהיה זכאי לדמי מחלה עקב אותה מחלהאחרת 

החזרתם או לנכותם  לתבוע ...רשאי המעסיק , כבר שולמו
 .מכל סכום שהם חבים לעובד

 (?יופחת מהזכאות -האם ניצול ימי  המחלה)•
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 תקנות דמי מחלה
 :  הודעה למעסיק. 1•

עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על •
כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה  

ההודעה תימסר  ; המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה
שהמעסיק הביא לידיעת   ובלבד, על ידי העובד או מטעמו

 .העובד את חובתו לקיום הוראות תקנה זו

 

 תעודת מחלה. 2•

עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו  ( א)•
,  תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו ימציא, עקב מחלה

 :הפרטים כדלקמן מצוייניםשבה 
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 המשך -מחלה תקנות דמי 
  -החל מ]; המחלהאבחון ; שם החולה ומספר זהותו•

שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה  התקופה [ 15.11.15
,  ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה; עקב מחלה

שם  ; לעבודהמסוגל יהיה התקופה המשוערת שבה לא 
 .תאריך הוצאת התעודה;  הרופא ומענו

עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת  ( ב)•
 [ל"הנ]הפרטים שבה , ...חולים [ה]קופת 

לגבי תוכן של תעודת  המעסיק התעורר ספק אצל ( ג)•
לא רופא  ], (ב)תקנת משנה ניתנה לפי מחלה שלא 

,  רפואיתרשאי להעמיד את העובד לבדיקה הוא ![ ח"קופ
 .ולהיבדקהמעסיק ועל העובד להיענות להזמנת 
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 (15.11.15 -מ)תקנה חדשה 
בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות  אין ". א4•

הקשורות למסירת אישורי מחלה כל דין או הסכם 

על ידי העובד או בחינת אי כושרו הזמני או הקבוע  

על  פי ממצאים  , הנובע, של העובד לבצע את עבודתו

 ".  ממצב בריאות לקוי, רפואיים

 ?המשמעות•

הגבלות בעבודה והתפטרות   לעניןוודאי  לא חל •

 בגלל מצב רפואי

 !ניתן להסכים עם העובד על פירוט המחלה•
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אישור זה אינו בתוקף עבור מוסדות  "
 "הבטחוןצבאיים ומשרד , משפטיים

   פקודת הראיות 

,  בכתב, לקבל כראיה... רשאיבית המשפט : 20סעיף 

 אדםשל רופא על מצב בריאותו של תעודה ...

שהוגשו כראיה  [ ותעודות אחרות]תעודת רופא ... (א. )25 

 ...דינן כדין עדות בשבועה  -לבית המשפט 

כל חוות דעת וכל תעודת רופא יכילו הצהרת המומחה   (ג)•

 .או הרופא כי הוראות סעיף זה ידועות לו
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 תעודת רופאטופס  -פקודת הראיות
 ובין__ שבין  בענין________     המשפט בבית • 

 רשיונומספר ____מענו ומקום עבודתו ____שם הרופא •

 

_____  אני החתום מטה מעיד ומאשר בזאת כי ביום •
בדקתי את פלוני ומצאתי בו את  ________ במקום 

 ________________     : הממצאים הבאים

, תעודה זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראיה לבית המשפט
הוראות החוק   שלענין, והריני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב

דין תעודה  , הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט
זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית 

 .המשפט

 _____________חתימה_________ תאריך                     
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 מחלות בני משפחה
בן  : כישל העובד והצהרה " אישור רפואי"נדרש  -ילד •

כ "סה; מי המעסיק של בן הזוג; הזוג לא נעדר מעבודתו
בגין מחלת ילד של שני בני הזוג בשנת   ההעדרותימי 

;  נמסר העתק ההצהרה למעסיקו של בן הזוג; הלוח
 [הסדר לבן זוג עצמאי]

 

גם  -לגבי הורה]העובד נדרשת הצהרת  -בן זוג, הורה •
מאת  אישור "וכן [ אחר לא ניצל את הזכות ות/שאף אח

תלוי  "החולה בדבר היות בבן הזוג /בהורההרופא המטפל 
,  לבישה -יום-יוםלביצוע פעולות , לחלוטין בעזרת הזולת

 "בביתניידות עצמית , רחצה, שליטה בהפרשות, אכילה
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 "חשוד"אישור מחלה 
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 אישור רפואי
 מיועד למקום העבודה

 23: גיל החולה
  

 ידוע שמגיל קטן סובל ממחלת ים, לדברי החולה: תלונות
 מרגיש הרבה יותר טוב -כשהחולה נוהג

 (  פחד מטביעה: בעברית)   FEAR OF DROWNING: אבחנה
נא לאפשר לחולה נסיעה באוטו פרטי למקום : הערות

 .העבודה והביתה
 

רופאיה ועובדיה האחרים אינם אחראים , קופת חולים
 ...לאמיתות העובדות שנרשמו לפנינו



 ...שאלה שנשאלתי השבוע
 היי איתן  •

,  שבוע זה יש לי טיול מפעלי   חמישי עד שבת בסוף      
איך אני  ?  האם עובדים בחופשת מחלה יכולים  להשתתף

חמישי נחשב  )? האם כמחלה, חמישירושמת להם את יום  
 (  שישי לא עובדים –יום בחירה 

לא יכול לנעול נעל  , מהם יש לו בעיה בכף הרגל אחד 
 .אך יכול להגיע לטיול בסנדל פתוח, בטיחות 

לא יכול לעבוד  , עם הכתף   - בפיזיוטרפיהנמצא   –שני 
 .במכונה אך יכול לצאת לטיול 

 תאונת עבודה•
 עבירת משמעת•
 ...תקדים•
 
 

 

 eytanagmon@gmail.com 13איתן אגמון 



   העדרויותנתוני 
בענפים  חודשיים אלף עובדים  40סקר שכלל , "חשבים"•

  -בימי המחלה הממוצע מספר : הפרטישונים בסקטור 
 בשנה  ימים לעובד  6.38=  2013

מספר ימי   -התקבלו נתונים נמוכים בהרבה : עוקץ מערכות•
הבדיקה  . ימים 2.15-המחלה הממוצע לעובד עמד על כ

תלושי שכר ונתונים ממערכות נוכחות של  9,005-כללה כ
 .ענפי תעשייה במגזר הפרטי 7-חברות ב 247

,  עובדים בכירים נעדרו יותר מפאת מחלה בכל הענפים•
 .  הפוכה היתהשם המגמה , טק-למעט פיננסיים והיי

  .            בשל מחלה פחותנעדר הוא  -שגיל העובד עולה ככל •

19.02.14 ynet 

 (ס"למסקר ) ההעדרויות מכלל 1% -כ -מחלות בני משפחה•
• 
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,  לא... אני חולה... לא אגיע היום לעבודה
אבל אינני  , כואב לי הראש, אני לא מצונן

 בטלפוןראש -קולות כאביודע איך לעשות 
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 ...קשה להשיג אישור רפואי

)!( 99.2%מצא כי  2010מחקר שנערך באוקטובר •
. קיבלו אותם, מחלהבישראל שביקשו אישורי מהנבדקים 

ר איגוד רופאי המשפחה אומר כי  "יו, שלמה וינקר' פרופ
אך בפועל רוב  , מבקשים שהרופא ישמש כחוקר"

אלא אם זה  , הרופאים מקבלים את מה שהמטופל מבקש
 ".חורג מגבולות הטעם הטוב

להרחיב את השימוש  ההסתדרות הרפואית ממליצה •
תוך מתן תמריצים למי שאינו מנצל ימים  " ימי הצהרה"ב

 .אלו
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 ח כללית"מהנחיות קופ
דלקת בדרכי  : כגון) למחלות עונתיות קצרות מועד "•

או לתלונות  ( 'וכד, גסטרואנטריטיס,  נשימה עליונות
מיחושים ללא ממצא בבדיקה  על  סוביקטיביות

מוצדקת המלצה   –או בבדיקות העזר  פיזיקאלית
 (. ימים  3עד )  למנוחה למספר ימים 

רופא משפחה ורופא ילדים רשאים לתת אישור לימי  •
מנהל מרפאה ורופא אזורי  .   יום 21מחלה של עד 

 .יום 21רשאים לתת אישור לימי מחלה של מעל 

במידה ותעודת המחלה נרשמה על סמך רופא יועץ או  •
,  ('רופא שיניים וכו, בית חולים)סמכות רפואית אחרת 

 ".הערות: "יירשם הדבר על גבי תעודת המחלה בסעיף
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 פסיקה
שלילת פיצויי הפיטורים מעובד שטען  : ד הארצי"ביה•

ועבד במקום  , כי אינו מסוגל לעבוד( והציג אישור רפואי)
 (300353/98 עע). גם דמי המחלה נשללו ממנו; אחר

מעסיק החושד כי בתעודת מחלה יש  : ד הארצי"ביה•
גם אם  )להזמתה של התעודה לפעול  רשאי, פסול

 (5-4/מא)(  ח"י רופא קופ"הוצאה ע

י חוקר פרטי  "ביצוע מעקב ע: א"ד האזורי בת"ביה•
אינו מהווה   -נגד עובד שהגיש תעודות מחלה כוזבות

 (.תל אביב, 9331/09א "תע) הפרה של חוק הגנת הפרטיות

י "חיוב העובדים להיבדק ע -"הרכבת הקלה"סיפור •
 רופא תעסוקתי ולהגיע לבית הדין
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 שימוע( או לאחר)מחלה לקראת 
מעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב  ( א. )א4•

במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו , מחלתו
 ...לפי חוק זה 

 :הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה( ב)•

נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי המעסיק ( 1)•
נעדר  בטרם , חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 ;מחלתוהעובד עקב 

 

האם ההגנה מפני פיטורים בתוקף גם אם העובד כבר  •
 ?הוזמן לשימוע
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בעיה ניהולית -אמיתיותמחלות לא 
 ;וארגונית

 מה ניתן לעשות
 ?אצלכם -המחלה מכלל השכר העדרויותמה עלות •

 1תקנה -יידוע העובדים בדבר חובת הדיווח למעסיק •

 למנצלי ההזדמנות      " אמיתיים"הפרדה בין חולים •

 (       ההעדרותנסיבות )    

 שיחת בירור•

 מניעת קידום והטבות•

 (ד"אפשרות לחקירת הרופא בביה)אי הכרה בתעודה •

 העדרותמענקי אי •
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"  מחלה"האם היא  -תאונת דרכים
 י המעסיק"תשלום דמי מחלה ע לענין

 איתן אגמון
04-9834036 

eytanagmon@gmail.com 

21.10.15 



 "  דרכיםתאונת "מהי 
 -: 1975-ה"תשל, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים•

שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי  מאורע "
כניסה לתוכו או ירידה  , ברכבנסיעה   ;  למטרות תחבורה

-דרך או תיקון-טיפול, דחיפתו או גרירתו, החנייתו, ממנו
 ...", דרך ברכב

האם חוק דמי  ; היא מחלה -שלא בעבודהתאונת דרכים •
 ? האם המעסיק משלם דמי מחלה? מחלה מתייחס אליה

; אינה מחלה -שהיא גם תאונת עבודהתאונת דרכים  •
האם ; מטופלת בהתאם במסגרת המוסד לביטוח לאומי

 ?הימים הראשונים 12 -המעסיק נושא בדמי הפגיעה ל
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 "מחלה"תאונת דרכים שהיא 
עובד הזכאי  ": 11סעיף , 1976 –ו "תשל, חוק דמי מחלה•

כושר לעבודה  -בעד תקופת איפי כל חיקוק -עללתשלום 
פי חוק  -יהיה זכאי לדמי מחלה עללא ....בריאותמטעמי 

 ..."לגבי התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום כאמור זה 

מי שחייב  :  (ב)5, דרכיםחוק פיצויים לנפגעי תאונות •
 ...:לנפגע ...ישלם (חברת הביטוח)בפיצויים לפי חוק זה 

עד  , שיהיה בהם כדי לספק חדשייםתשלומים (   2)•
את צרכי ריפויו של , הפיצויים בעניןלהחלטה הסופית 

...  הנפגע וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו
התשלומים לצרכי מחיה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו  

 ..."של הנפגע עובר לתאונת הדרכים
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 תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה
רואים תאונה כתאונת  ": 80' ס, חוק הביטוח הלאומי•

עבודה אף אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של  
המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם  

או ממקום עבודה אחר , מן העבודה למעונו, אינו מעונו
  סטיהלמעט " ]ועקב נסיעתו או הליכתו זו, למשנהו
 [מהדרך

...  במזומניםדמי מחלה תכליתו להבטיח הכנסה תשלום "•
דמי  גם . תחלואתימאי יכולת לעבוד עקב מצב כתוצאה 
אין מקום לתשלום כפול בגין  . הם תחליף הכנסההפגיעה 

על כן לא זכאית המערערת לדמי מחלה בגין  . אותה תקופה
 1370/02 עע..." התקופה בה קיבלה דמי פגיעה 
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 'זכות לתביעת צד ג -ביטוח לאומי

היה המקרה שחייב את המוסד לשלם גמלה ( א). 328•

חברת  )לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי 

לפי חוק פיצויים  ... פיצויים לאותו זכאי לשלם ( הביטוח

מעסיק  המוסד או רשאי , לנפגעי תאונות דרכים

לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה  [ 22שבתקנה ]

למוסד  מעסיק החזיר ; לשלמהששילמו או שהם עתידים 

פגיעה  דמי [ של.. ]את הסכום [  לעובדאו שילם מעסיק ]

רשאי  , [בתאונת עבודה]בעד תקופת הזכאות הראשונה 

לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי בעד  , המעסיקהמוסד או 

 .המעסיקהסכום שהוחזר למוסד או ששולם לעובד בידי 
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 בעבודה או שלא בעבודה -בתאונת דרכים

אלא , המעסיק אינו משלם לעובד שכר או דמי מחלה•
אם נאמר אחרת בהסכם הקיבוצי או בחוזה האישי  

 אם מדובר בתאונת עבודה או לאוזאת בין , החל

 ת"דין התקופה כדין חל•

לא משולמים גם תנאים  , מאחר ולא משולם שכר•
 !(במחלוקת)( כגון הפרשה לפנסיה)סוציאליים 

נזקי הפנסיה ייכללו בחישוב נזקי העובד שנגרמו  )•
 (מהתאונה

 שלמו מקדמה? "בינתיים"רוצים לעזור לעובד •
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